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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar os conceitos de sustentabilidade 

consolidados na prática em projetos e empreendimentos de construção na América 

Latina e, em particular, no Brasil. Para tanto foi utilizado como referência os 

projetos participantes do Primeiro Concurso Internacional para Construção 

Sustentável Holcim Awards 2005, com base no qual foi feito um levantamento 

estatístico das práticas de diferentes ações incorporadas nos projetos.  

 

Com este levantamento, pode-se traçar um perfil do projetista brasileiro e latino-

americano.  Sobretudo, este estudo permite identificar as lacunas nas práticas de 

sustentabilidade. 

 

Conclui-se que o conceito de preservação ambiental está consolidado para os 

projetistas latino-americanos e brasileiros; porém, o conceito de sustentabilidade 

não está. Faltam mais ações relacionadas às dimensões sociais e econômicas nos 

projetos que se ocupam predominantemente com a dimensão ambiental.  Dentro da 

dimensão ambiental, os conceitos mais consolidados estão associados à energia, 

água e materiais. Nota-se que há lacunas na utilização de métodos modernos, 

intensivos em tecnologia e que envolvam o ciclo de vida da construção. 

 

Estes pontos servem de base para empreender ações que visem a maior inserção 

de sustentabilidade nos projetos de construção civil. 

 

Palavras-chave: sustentabilidade, construção sustentável. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to identify the consolidated practices with respect to 

sustainability utilized in construction projects in Latin America and especially in 

Brazil.  This study is based on data obtained from projects submitted to the first 

International Holcim Award for Sustainable Construction 2005.  

 

A statistical study of this data was undertaken, the result of which is an outline of 

Brazilian’s and Latin American’s designers. Above all, this study can identify the 

gaps related to applications of sustainable design practices.   

 

The study shows that environmental preservation is a consolidated practice to 

Brazilian and Latin American designers while the concept of sustainability is not. The 

projects that focus mainly on the environmental dimension should incorporate more 

actions related to social and economical dimensions. Within the environmental 

dimension the dominating practices deal with energy, materials and water. Gaps are 

identified in the lack of use of modern, technology intensive methods and in the 

scarcity of dealing with the whole life cycle of the building. 

 

These results can be used as a basis for actions that aim at inserting higher levels of 

sustainability  in construction projects.  

 

Keywords: sustainability, sustainable construction.   
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1. Introdução 

1.1 Objetivo  

 

O objetivo deste trabalho é identificar os conceitos consolidados na prática em 

projetos e empreendimentos de construção sustentável na América Latina e, em 

particular, no Brasil.  A partir deste cenário, pretendemos traçar o perfil dos 

projetistas e verificar a existência de lacunas no projeto e na formação dos 

projetistas, com relação a uma visão ampla de sustentabilidade. 

 

Pretende-se analisar projetos considerados sustentáveis pelos próprios autores que 

participaram da etapa regional latino americana do Concurso Holcim de Construção 

Sustentável promovido pela fundação Holcim em 2005. A análise das práticas será 

feita sob o próprio viés do concurso, ou seja, os projetos devem abordar o tripé de 

sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade utilizado na análise é baseado na 

Agenda 21 para Países em Desenvolvimento (PLESSIS, 2002) e em alguns sistemas 

de avaliação consolidados no mercado.  

1.2 Justificativa 

 

Este trabalho procurou compreender como o conceito de sustentabilidade está 

sendo incorporado nos projetos de construção. Como são feitas as construções 

classificadas como sustentáveis na América Latina? E no Brasil? Quais os itens 

abordados? O que o projetista deveria incorporar e não o faz?  

 

Dentre as diversas atividades de impacto sobre o meio ambiente, a construção civil 

é uma das predominantes. O esforço global para alcançar a sustentabilidade deve 

incluir o setor da construção e todos os setores associados ao seu ciclo de vida. 
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A preocupação com o meio ambiente e com sustentabilidade não é um mero 

modismo. Estudos modernos sobre sociedades que no passado entraram em 

colapso mostram o papel que o meio ambiente teve neste destino. Segundo 

Diamond (DIAMOND, 2005), as sociedades do passado passaram por processos 

pelos quais minaram a si mesmas ao danificarem o meio ambiente. Hoje 

continuamos enfrentando problemas ambientais de tipos e intensidades diferentes 

que ameaçam nossa permanência na terra.  

 

As conclusões do IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática em 

2007 mostram o impacto da atividade humana no meio ambiente e a urgência de 

uma mudança. O relatório ressalta que o aumento dos gases de efeito estufa ainda 

pode ser detido com custos relativamente baixos se o processo de melhora for 

iniciado agora. O cenário para redução de emissões que permitiria limitar o 

aquecimento global a 2ºC, segundo o documento, supõe uma estabilização na 

concentração de gases de efeito estufa na atmosfera em um valor de cerca de 445 

partes por milhão (ppm). As concentrações atmosféricas atuais equivalem a cerca 

de 425 ppm. Antes da Revolução Industrial, a taxa era de 280 ppm (IPCC, 2007).  

 

Somado a este diagnóstico ambiental, o Relatório Stern reforça esta visão, 

discutindo o custo da insustentabilidade ambiental e de sua prevenção. O relatório 

alerta para a drástica crise econômica mundial que virá caso essa tendência não 

seja alterada. Também avalia os efeitos econômicos decorrentes dos impactos 

ambientais e vai além, afirmando que os custos de não se fazer nada são 

incomparavelmente mais elevados do que os custos de se tomar providências. Stern 

é direto nas suas afirmações: “A mudança climática apresenta um desafio único à 

ciência econômica: trata-se do maior e mais abrangente fracasso de mercado já 

vista”. (“Climate change presents an unique challenge for economics: it is the 

greatest and widest-ranging market failure ever seen”). (STERN, 2006). 

 

Algumas das conseqüências destes impactos já são visíveis para a população. São 

urgentes as ações para mitigá-los e assim minimizarmos as conseqüências 

negativas causados pelo aquecimento global, buraco na camada de ozônio, extinção 
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de animais e plantas, diminuição das áreas verdes, chuva ácida, poluição do solo, 

água e ar.  

 

Segundo o Unep Global Environment Outlook 3 (UN-GEO3, 2002), 

aproximadamente 70% da superfície do planeta e sua vida selvagem será 

impactada ou destruída até 2032 se não for tomada nenhuma providência agora 

(HALLS; ROVERS 2003). O ambiente construído continua crescendo e a maior parte 

deste crescimento ocorre nos países subdesenvolvidos e nos países em 

desenvolvimento, devido ao aumento da população e ao crescimento econômico. 

Estima-se que a população mundial alcançará 8 bilhões de habitantes em 2025, 

sendo que 98% do aumento populacional ocorrerá em países em desenvolvimento 

(HALLS; ROVERS 2003). Com estes dados em mente, fica clara a necessidade de 

encorajar e aumentar a sustentabilidade em cada segmento de atividade humana, 

inclusive no da construção. Se por um lado a construção civil é um dos setores da 

sociedade que mais impactam no meio ambiente, por outro lado também é um dos 

setores que mais empregam nos países em desenvolvimento (PLESSIS, 2002). 

Enquanto o ambiente construído provê casas, emprego, recreação e dignidade para 

bilhões de pessoas, muitas ainda estão excluídas destes benefícios.   

 

Como notou Diamond (DIAMOND, 2005), a resposta dada por uma sociedade ao 

dano ambiental causado é crucial no destino desta sociedade, seja ele o colapso ou 

o sucesso.  O desenvolvimento sustentável é uma proposta de ação para enfrentar 

este desafio.   

 

Este trabalho buscou compreender o que é construção sustentável para os 

projetistas Latino americanos. Para tanto, aproveitamos a oportunidade de analisar 

os dados dos projetos participantes do Primeiro Concurso Internacional para 

Construção Sustentável Holcim Awards 2005 (etapa latino americana) e realizamos 

um estudo estatístico das ações incorporadas nestes projetos. 

 

Os problemas de sustentabilidade são tratados de forma diferenciada nos países 

desenvolvidos e nos países em desenvolvimento.  As diferenças ambientais, sociais  
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e econômicas entre estes dois blocos fazem com que o conceito de sustentabilidade 

tenha focos distintos em cada região. Os países em desenvolvimento possuem 

carências primárias em áreas sociais e econômicas, as quais já estão em grande 

parte resolvidas nos países em desenvolvimento. Desta forma, a noção de 

sustentabilidade para países em desenvolvimento deve levar em conta a 

necessidade de sanar estas deficiências.   

 

Nosso trabalho se concentra no estudo das práticas de projeto dos países Latino-

Americanos e principalmente do Brasil. Apesar de terem diferentes situações 

climáticas, culturais e econômicas, há muitas semelhanças. Nestes países há grande 

desigualdade social, há carência de infra-estrutura e serviços básicos devido a um 

processo de urbanização rápida e sem planejamento. A maioria destes países tem 

um passado colonial e escravocrata.  Além destes fatores de união geográfica e 

cultural, a escolha de concentração da área de estudo em países latino-americanos 

se deve principalmente pela disponibilidade de dados sobre práticas de projeto 

nestes países. 

 

A construção civil tem forte participação nos problemas ambientais. Por este 

motivo, todas as conquistas alcançadas na área trarão grande repercussão para o 

meio ambiente, tanto no âmbito sócio-econômico como no ambiental  (JOHN, 2000). 

 

1.3 Estratégia para Realização dos Objetivos 

 

Para atingir os objetivos acima descritos, este trabalho foi desenvolvido em quatro 

etapas. 

 

Primeiro, a escolha de critérios para avaliação de sustentabilidade em projetos de 

construção.  Para tanto, levou-se em consideração as diversas definições de 

sustentabilidade propostas na literatura.  Estudamos os itens que têm sido 

apontados como representativos de sustentabilidade tanto na comunidade 

acadêmica como nos sistemas de avaliação que certificam a incorporação de 
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conceitos de sustentabilidade, existentes em vários países do exterior.  O resultado 

desta tarefa é uma lista de ações cuja presença permite avaliar o grau de 

sustentabilidade de um projeto. 

 

Segundo, o levantamento do perfil dos projetistas de empreendimentos da 

construção civil.  Para isso, utilizaram-se dados das inscrições latino-americanas no 

Concurso Holcim para Construção Sustentável, com ênfase nos projetos brasileiros.  

Esta análise foi feita baseada nos critérios de avaliação apresentados na etapa 

anterior.  Devido à existência de dados incompletos, foi realizada uma amostra 

aleatória dos dados do concurso balanceada de acordo com o número de inscrições 

por país.  A partir desta amostra computou-se o índice de adoção de cada uma das 

ações de sustentabilidade, o que permitiu traçar um perfil dos projetistas. A 

identificação das práticas comuns de construção sustentável (e conseqüentemente 

das carências de conhecimento) foi realizada utilizando análises estatísticas 

aplicadas sobre a amostra dos projetos. 

 

Terceiro, a validação dos resultadas da análise da etapa anterior.  Baseado nas 

conclusões da etapa anterior construiu-se uma nova amostra, de caráter enviesado, 

visando desafiar os resultados obtidos na fase anterior.  Enfrentou-se a seguinte 

pergunta: seriam as deficiências encontradas nos projetos causadas pela presença 

de projetos de alunos ainda em formação ou de outros projetistas pouco 

comprometidos com a sustentabilidade? Para atacar este problema, foi construída 

uma amostra considerando apenas os projetos com melhor pontuação na pré-

classificação do concurso.  Se algumas deficiências permanecem na nova amostra, 

isto indica que realmente é uma característica do perfil global dos projetistas.  Por 

outro lado, se a deficiência não se manifesta na nova amostra, isto pode indicar os 

pontos que distinguem os bons projetos.  O objetivo desta etapa foi verificar se o 

perfil encontrado na amostra aleatória é consistente com o perfil encontrado nos 

projetos considerados mais sustentáveis.  
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Quarto, a identificação de lacunas na formação dos projetistas latino-americanos 

com relação ao conceito de sustentabilidade na construção.  Estas lacunas foram 

identificadas com base no perfil validado dos projetistas obtido na etapa anterior. 

 

Esta metodologia se baseia na existência de dados do Primeiro Concurso Holcim 

para Construção Sustentável, edição Latina Americana, que foi gentilmente cedida 

pela Fundação Holcim para a realização desta pesquisa. Este concurso é o único até 

a presente data com abrangência latina americana e brasileira.  

 

Aceita-se aqui a hipótese que os candidatos utilizaram todo o seu conhecimento 

para vencer o concurso, uma vez que o formato do concurso não exigia que o 

projeto estivesse em construção ou que tivesse a construção planejada. Também 

oferecia um prêmio em dinheiro elevado para os padrões de concursos latino-

americanos. O concurso premiava com US$100.000 para o primeiro colocado, com 

chance de concorrer a mais de US$1 milhão na escala mundial. 

 

Esta combinação incentivou os candidatos a empregarem todo o seu conhecimento 

de forma a maximizar suas chances de vitória.  Por estes motivos, presume-se que 

a tendência é a de maximizar a incorporação de ações sustentáveis. Por outro lado, 

a ausência de ações sustentáveis pode ser justificada de três maneiras: pela 

limitação de espaço para a descrição dos projetos o que levou a uma priorização de 

algumas práticas; ou por determinadas praticas não serem consideradas relevantes 

naquele projeto; ou por desconhecimento, que é identificado como uma falha na 

formação do projetista.   

 

Em nossa análise, acabamos creditando a ausência das ações de sustentabilidade 

primordialmente a falhas de formação dos projetistas.  Com relação à limitação de 

espaço, esta opção acaba-se diluindo em uma amostra de tamanho considerável, 

como a que tivemos ao nosso dispor.  Com relação à verificação de relevância ou 

irrelevância de determinadas práticas, admitidamente esta só pode ser feita com 

uma análise detalhada da realidade local do projetista e da natureza do projeto.  No 

entanto, nota-se que na amostra da validação, os bons projetos abordam todas as 
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três dimensões, o que permite presumir que a ausência de menção destas de ações 

de projeto dentro de uma dimensão é uma real falta de conhecimento. 

 

A base de dados do concurso foi uma rara oportunidade para identificar práticas 

consolidadas num determinado momento envolvendo um número considerável de 

projetistas.   

 

Admite-se que a revisão bibliográfica foi suficientemente abrangente para detectar 

as práticas de construção sustentável disponíveis no atual estado do conhecimento.  

Conseqüentemente, a diferença entre as práticas identificadas na literatura e as 

identificadas na amostra dos projetos submetidos ao concurso (projetos indicam 

práticas consolidadas) é um indicativo das lacunas no conhecimento dos 

profissionais da área. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

 

A estrutura deste trabalho está organizada em seis capítulos conforme descrito a 

seguir. 

 

O capítulo 1 descreve o objetivo, a justificativa e a metodologia do trabalho. 

 

O capítulo 2 define o conceito de desenvolvimento sustentável e de construção 

sustentável. Aborda os sistemas de análise e avaliação de projetos e edificações 

para verificação das práticas sustentáveis. Mostra planilha feita a partir destes 

sistemas e usada como auxílio na avaliação dos projetos do Concurso Holcim.  

 

O capítulo 3 descreve o Concurso Holcim, desde sua organização, padronização da 

apresentação dos projetos pelos candidatos e o funcionamento da pré-avaliação dos 

projetos. Descreve as cinco metas do concurso e os participantes do sub-grupo da 

América Latina. Descreve também a metodologia de análise utilizada e como foi 

montada a amostra utilizada neste estudo.   
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O capítulo 4 apresenta a análise dos dados, a qual foi feita sob três enfoques: 

análise geral da América latina e duas análises detalhadas: por país e por área de 

projeto.  

 

O capítulo 5 apresenta a validação das conclusões do capítulo 4. Para tanto é feita à 

validação dos dados gerias da América Latina e a validação detalhada das ações.  

 

O capítulo 6 discute o perfil dos projetistas, sua formação e formas para promover a 

sustentabiliade na construção civil. 

 
O capítulo 7 apresenta as conclusões da pesquisa. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

Esta revisão bibliográfica tem como enfoque o estudo de critérios para avaliação de 

sustentabilidade na construção civil. Apresenta-se inicialmente como os impactos 

negativos da atividade humana levaram ao surgimento do conceito de 

sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. É dada atenção especial para a 

agenda setorial de desenvolvimento sustentável da área de construção civil em 

países em desenvolvimento.  

 
 
A seguir são selecionados critérios para análise das práticas de sustentabilidade na 

América Latina requer a utilização de critérios para avaliação de sustentabilidade. 

Dada a ausência de sistemas de avaliação desenvolvidos para a América Latina 

estes critérios serão retirados de  sistema norte-americano, dois europeus e um 

asiático como mostra a Figura 2.1.  

 

 

Figura 2.1    Indicação dos Sistemas de Avaliação por Continente 

 

As metodologias de avaliação selecionadas foram as seguintes: LEED, norte 

americana; BREEAM, inglesa; HQE, francesa; e CASBEE, japonesa. Os motivos das 

escolhas destas metodologias foram os seguintes: 

Leed 

Breeam 
Hqe-Cstb 

Casbee 
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? Todas elas foram feitas com enfoque no mercado, oferecendo uma 

certificação ambiental e/ou de sustentabilidade. 

? A metodologia LEED está sendo empregada no Brasil para certificação de 

edifícios, mesmo tendo sido projetada para outra realidade. 

? A metodologia HQE está se preparando para entrar no Brasil. 

? A metodologia BREEAM foi a primeira das metodologias e por isso é uma 

referência. 

? A metodologia CASBEE é uma das mais recentes, com enfoque tanto no 

edifício como em seu entrono.  

 

2.1 Impactos da Atividade Humana no Ambiente 

 
As atividades humanas impactam diretamente no meio ambiente. Estas atividades 

podem levar à degradação, poluição e esgotamento das áreas que sofreram com a 

ação humana e a alteração do clima do planeta.  Uma das ações humanas que mais 

impactam no meio ambiente é a indústria da construção e por esse motivo é uma 

das forças motriz para o atendimento de metas de desenvolvimento sustentável 

(SILVA, 2003).  

 

A urbanização provoca uma forte pressão ambiental. Nos países em 

desenvolvimento, a busca pelo crescimento traz consigo o aumento da urbanização. 

Segundo dados das Nações Unidas, quase metade da população mundial mora em 

cidades. Já na América Latina mais de 70% da população mora em cidades 

conforme ilustrado na Tabela 2.1.   Este cenário que era previsto apenas para 2030, 

aponta para uma situação preocupante onde cresce o impacto no meio ambiente 

(HABITAT, 1996).  

 

Tabela 2.1    Dados de População Mundial e da América Latina - Fonte: (UNPP, 2006) 

Ano Pop Mundial Pop Mundial urbano Pop AL Pop AL urbano 
1960 3.031.931 32,8% 220.167 49.2% 
1990 5.294.879 43% 444.271 70.9% 
2000 6.124.123 46.7% 523.048 75.4% 
2005 6.514.751 48.7% 557.979 77.4% 
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Analisando a situação apenas dos países da América Latina, vemos que ainda se 

encontra uma parcela grande da população vivendo com menos de US$1 /dia em 

extrema pobreza. Erradicar esta situação é uma das metas da Declaração do Milênio 

de 2000, estratégia das Nações Unidas para melhorar o desenvolvimento dos países 

em desenvolvimento.  Este documento aponta que na América Latina ainda 

encontramos quase 10% da população vivendo em pobreza extrema conforme 

ilustra as Figura 2.2 (MILLENNIUM, 2007).  

 

Figura 2.2 Proporção de pessoas que vivem com menos de US$1 por dia na América Latina e Caribe 

(MILLENIUM, 2007) 

 

O Relatório do IPCC divulgado em abril de 2007 afirma que os impactos das ações 

humanas são responsáveis pela alteração climática e que se essa tendência não 

mudar o cenário será catastrófico. O relatório aponta uma saída estratégica para 

contornar essa tendência vulnerável do mundo às alterações climáticas: o 

desenvolvimento sustentável (IPCC, 2007).  

 

Segundo o relatório, até hoje poucos planos que promovem a sustentabilidade têm 

incluído estratégias para mitigar aos impactos das mudanças climáticas ou para 

promover a capacidade adaptativa. O relatório IPCC afirma que tornando o 

desenvolvimento mais sustentável contribui-se para mitigação da alteração do clima 

pois políticas de eficiência energética e energia renovável, preservação de habitat 

10.3% 

9.6%

8.7%

2004 1999 1990
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natural e diminuição da destruição das florestas ajudam a conservar o solo, a água 

e a biodiversidade. Menciona ainda como ações de mitigação na gestão de resíduos, 

no setor de transportes e na construção civil, na produção de biomassa, na 

delimitação de áreas protegidas e na gestão de terras podem minimizar os impactos 

da atividade humana (IPCC 2007).  

 

2.2 Desenvolvimento Sustentável 

 

O termo desenvolvimento sustentável foi o resultado da evolução de preocupações 

originadas na década de 70 com a crise energética. Naquela época havia a 

preocupação com a excessiva exploração do meio ambiente pelo homem. O foco do 

discurso estava centrado única e exclusivamente no aspecto energético, porém foi 

quando se percebeu que o crescimento mundial e econômico era limitado pela 

disponibilidade de recursos ambientais (IZUMI, H. 2002).  

 

Na década de 80, o foco foi expandido, passando a englobar preocupações com os 

resíduos. Na década de 90 tornaram-se evidentes os problemas ambientais 

decorrentes da emissão de dióxido de carbono na atmosfera e outros gases que 

contribuem para o buraco na camada de ozônio e o efeito estufa. A preocupação 

com o aquecimento global é somada às preocupações anteriores e surgem os 

termos edifícios sustentáveis, eco-housing e symbiotic housing (IZUMI, H. 2002).  

 

A seguir apresentamos alguns dos marcos importantes na disseminação do conceito 

de desenvolvimento sustentável, com atenção especial para sua inserção na 

América Latina. 

 

Em 1987, a World Commission on Environment and Development, também 

conhecida como a Comissão Brundtland, nome dado em homenagem à primeira 

ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland que encabeçava a comissão, gerou o 

relatório Nosso Futuro Comum onde define o desenvolvimento sustentável como: 
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Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento econômico e social 

que atenda às necessidades da geração atual sem comprometer a 

habilidade das gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades (NSSD 2003).  

 

Esta definição estabeleceu um benchmark em que todas as outras definições de 

sustentabilidade que a sucederam foram baseadas (BRIGGS, 2001).  

 

Ao longo do tempo muitas outras definições de desenvolvimento sustentável foram 

propostas, buscando uma abordagem multidisciplinar que tanto expande a 

abrangência da dimensão econômica quanto engloba a dimensão ambiental. Foi 

percebido que era necessário expandir a noção de sustentabilidade ainda mais, 

lidando com três conceitos interatuantes: ambiente físico, organizações sociais e 

processos econômicos. A combinação e busca do equilíbrio entre estes conceitos 

ficaram conhecidas como triple bottom line 1ou tripé de sustentabilidade (SILVA, 

2003).  Neste trabalho, nos referimos às áreas ambiental, econômica e social como 

as dimensões de sustentabilidade.   

 

As metas do desenvolvimento sustentável só ganharam reconhecimento mundial 

após a Eco 92 - United Nations Conference on Environment and Development -

UNCED, feita no Rio de Janeiro em 1992 (NSSD 2003). Desde então foi aceito que a 

noção de sustentabilidade inclui aspectos de reutilização de recursos naturais, bem 

como os desenvolvimentos sociais, econômicos e culturais. Um dos principais 

resultados deste encontro foi o documento Agenda 21. Neste documento cada país 

se compromete a refletir, global e localmente, no estudo de soluções para os 

problemas sócio-ambientais. Este documento é o instrumento para romper o 

paradigma da produção e do progresso. A produção linear deve ser substituída por 

uma forma de produção circular (ROGERS, 1997; JOHN, 2000). O progresso deve 

contemplar o equilíbrio entre o todo e as partes promovendo qualidade e não 

apenas quantidade de crescimento.  

                                         
1 Conceito desenvolvido pelo economista Ed Barbier em 1987. 
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A Agenda 21 consolida a idéia de que o desenvolvimento e a conservação do meio 

ambiente devem constituir um binômio indissolúvel que promova a ruptura do 

padrão tradicional de crescimento econômico tornando compatível o direito ao 

desenvolvimento e o direito ao usufruto da vida em ambiente saudável pelas futuras 

gerações. A Agenda 21 foi publicada e adotada por 178 países (UNCED, 1992). 

 

Cada país adaptou a Agenda 21 para sua realidade e cada setor da economia a 

adaptou para sua especificidade.  Foi elaborada uma Agenda 21 considerando as 

especificidades dos países em desenvolvimento, a Agenda 21 Para Construção 

Sustentável em Países em Desenvolvimento, que afirma que o desenvolvimento 

sustentável é um processo contínuo, que mantém um equilíbrio dinâmico entre as 

demandas por igualdade, prosperidade, qualidade de vida e o que é ecologicamente 

viável (PLESSIS, 2002). 

 

Dez anos depois do Eco 92, a ONU promoveu outro evento mundial para discutir o 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável, conhecido como Rio+10 ou Eco 

2002, que ocorreu em Johannesburgo, na África do Sul. Seu principal objetivo foi 

discutir e avaliar os acertos e falhas nas ações relativas ao meio ambiente mundial, 

nos últimos dez anos. A partir desta avaliação, estabeleceram-se metas para os 

próximos dez anos. Paralelamente ao evento, ocorreu a conferência mundial das 

organizações não governamentais sobre meio ambiente e desenvolvimento social. 

Entre os temas debatidos, estavam os acessos à energia limpa e renovável, o efeito 

estufa, a conservação da biodiversidade, a proteção e uso das fontes de água, o 

acesso à água potável, o saneamento e controle de substâncias químicas nocivas 

(RIO+10, 2002).  

 

Em 2007 o relatório Bruntland fez 20 anos. Este período foi marcado por muitas 

reuniões e discussões e pouca ação no âmbito governamental. Nestes 20 anos 

pode-se dizer que o relatório teve pouca repercussão na prática. (NOVAES, 2007).  
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Em 2007 o relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas) afirma com mais certeza tudo que já vinha sido dito sobre a urgência de 

atuação para evitar a mudança do clima no planeta (IPCC, 2007).   

 

2.3 Construção Sustentável 

 

Os diferentes setores da sociedade começaram a reinterpretar a Agenda 21 para 

seus contextos específicos considerando suas agenda locais e setoriais. No setor da 

construção civil, as interpretações mais relevantes são: Agenda Habitat II de 1996, 

CIB Agenda 21 on Sustainable Construction em 1999 e Agenda 21 for Sustainable 

Construction in Developing Countries de 2002. (SILVA, 2003). 

 

A Construção Sustentável é alcançada quando os conceitos do desenvolvimento 

sustentável forem aplicados ao longo de todo ciclo de vida da construção 

/empreendimento. É resultado de um processo multidisciplinar com o objetivo de 

restaurar e manter a harmonia entre o ambiente natural e o ambiente construído, 

enquanto cria assentamentos que reafirmam a dignidade humana e encorajam a 

igualdade econômica (PLESSIS, 2002).  

 

O conceito de ciclo de vida foi desenvolvido para avaliação dos impactos de 

produtos e o conceito acabou sendo aplicado em diversas áreas. O ciclo de vida é 

um método para avaliar os impactos ambientais de um sistema considerando seu 

ciclo de vida total, chamado de berço ao túmulo ou cradle to grave. O conceito do 

ciclo de vida considera todos os impactos associados à produção e uso do sistema, 

desde o primeiro impacto do homem até o ultimo (EDWARDS; BENNETT 2003).  

 

Esse conceito orientou o desenvolvimento de metodologias para avaliação ambiental 

de edifícios que surgiram na década de 90.    

 

Considerando ser o projeto o ponto de partida do ciclo de vida de um edifício, 

espera-se que grande parte das soluções minimizadoras de seus impactos 
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ambientais parta dos arquitetos responsáveis por esta etapa (DEGANI; CARDOSO, 

2003). 

 

A interação entre o edifício e o meio ambiente se dá em momentos distintos de sua 

existência e envolve diferentes agentes da cadeia produtiva.  Esta interação se dá 

nas diversas fases do ciclo de vida da edificação: 

? Planejamento: Fase inicial do ciclo de vida do edifício. São feitos estudos de 

sua viabilidade física, econômica e financeira. É elaborado o projeto e 

especificações e ainda a programação do desenvolvimento das atividades 

construtivas. 

? Implantação: Fase de construção propriamente dita.  

? Uso: Fase de operação do empreendimento e fase de ocupação do 

empreendimento por seus usuários 

? Manutenção: Fase que dá origem à reposição de componentes que atingiram 

sua vida útil e de manutenção de equipamentos e sistemas ou correção de 

falhas de execução, patologias ou modernização do empreendimento. 

? Demolição: Fase de inutilização do produto edifício através do processo de 

desmonte (DEGANI; CARDOSO, 2003). 

 

A preocupação com as três dimensões do tripé da sustentabilidade deve estar 

presente ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento.  

 

Segundo Silva, buscar uma construção mais sustentável é fornecer mais valor, 

poluir menos, ajudar no uso sustentado de recursos, responder mais efetivamente 

às partes interessadas e melhorar a qualidade de vida presente sem comprometer o 

futuro. É a busca do equilíbrio entre a viabilidade econômica que mantém as 

atividades e negócios; as limitações do ambiente; e as necessidades da sociedade 

(SILVA, 2003).  

      

A Dimensão Social requer o desenvolvimento de sociedades justas que proporcione 

oportunidades de desenvolvimento humano e um nível aceitável de qualidade de 

vida (SILVA, 2003). Para atender a esta demanda, é preciso responder às 
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necessidades de pessoas e grupos sociais envolvidos em qualquer estágio do 

processo de construção (planejamento a demolição), provendo alta satisfação do 

morador e do usuário, e trabalhando estreitamente com clientes, fornecedores, 

funcionários e comunidades locais (BRE-CAR-ECLIPSE 2002). 

 

A Dimensão Econômica requer um sistema econômico que facilite o acesso a 

recursos e oportunidades e o aumento de prosperidade para todos, dentro do limite 

do que é ecologicamente possível e sem ferir os direitos humanos (SILVA, 2003). 

Busca-se aumentar a lucratividade e o crescimento através do uso mais eficiente de 

recursos, incluindo mão de obra, materiais, água e energia (BRE-CAR-ECLIPSE 

2002). 

 

A Dimensão Ambiental requer um equilíbrio entre proteção do ambiente físico e 

seus recursos e o uso destes recursos de forma a permitir que o planeta continue a 

suportar uma qualidade de vida aceitável (SILVA, 2003). Para isso torna-se 

necessário evitar efeitos perigosos e potencialmente irreversíveis no ambiente 

através do uso cuidadoso de recursos naturais, minimizando os resíduos e a 

proteção e quando possível melhoria do ambiente (BRE-CAR-ECLIPSE 2002).  

 

A dimensão ambiental pode ser detalhada em várias sub-dimensões para 

possibilitar uma análise mais detalhada. Para cada uma destas sub-dimensões há 

uma série de ações consolidadas.  

 

Uma ação que teve bons resultados em uma parte do mundo não garante que seja 

igualmente aplicável em outras partes. Este é o principal problema encontrado na 

aplicação dos sistemas de avaliação de sustentabilidade em realidades distintas da 

encontrada no país que deu origem ao sistema de avaliação. 

 

Neste trabalho, os sistemas de avaliação serviram de base para definir as ações 

indicadoras de sustentabilidade em projetos, e, portanto merecem um melhor 

detalhamento. Os sistemas de avaliação aqui estudados se concentram 

principalmente na dimensão ambiental. Isto ocorre, pois foram projetados para 
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países desenvolvidos. Para selecionar as ações que compõem as dimensões social e 

econômica foram consultados sistemas de auto-avaliação desenvolvidos pelo 

Instituto Ethos (ETHOS, 2007) e o documento da Agenda 21 para Construção 

Sustentável em Países em Desenvolvimento (PLESSIS, 2002).  

 

2.4 Sistemas de Avaliação  

 

Com a demanda por sustentabilidade nas edificações busca-se uma melhora do 

desempenho ambiental das edificações. Foram então criados instrumentos para a 

avaliação das edificações, formados por métodos e softwares – que chamaremos de 

sistemas de avaliação (LARSSON, 2004). 

 

Diversas iniciativas em vários países produziram instrumentos de análise tanto de 

edificações existentes ou em fase de projeto. Cada país desenvolveu um sistema 

sob medida para sua legislação e sua realidade.  

 

Os sistemas podem ser agrupados em dois grupos (LARSSON, 2004): 

? os sistemas orientados para o mercado, desenvolvidos para serem facilmente 

absorvidos pelos projetistas ou para receber e divulgar o reconhecimento 

pelos esforços dispensados para melhorar o desempenho ambiental. São 

sistemas simples, associados a alguma certificação de desempenho. 

Exemplos deste grupo de ferramentas são: BREEAM, LEED, CSTB-HQE, 

CASBEE etc. 

 

? Os sistemas orientados para pesquisa, como GBC (Green Building Challenge). 

A ênfase deste grupo é a metodologia e a fundamentação científica. 

 

Os metodologias de avaliação dos edifícios tem um papel educacional importante 

pois acabam influenciando projetistas que transformam as ações das metodologias 

em alvos para melhorar o desempenho do edifício ou para atender as demandas dos 

proprietários. Este efeito aparentemente benéfico pode, porém, acabar levando para 
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uma solução superficial que adiciona soluções sem projetá-las integralmente. Se um 

item não é considerado importante num sistema, isto pode servir de desestímulo a 

sua incorporação, mesmo quando pertinente (LARSSON, 2004). 

 

Outro aspecto a ser considerado ao estudar uma metodologia de avaliação é qual 

realidade (climática, social, ambiental, técnica) para qual foi criada. Em particular, 

estes sistemas de avaliação internacionais não se adequam à realidade brasileira. 

 

Não há nem no Brasil nem na América Latina um sistema de avaliação de 

sustentabilidade para projetos. Serão discutidos a seguir exemplos de sistemas 

consolidados pelo mercado internacional. Foram escolhidos: o sistema inglês 

Breeam (BRE, 2006), o americano LEED (USGBC, 2003), o francês HQE (CSTB, 

2004) e o japonês Casbee (JSBC, 2004). 

 

Estes sistemas de avaliação foram escolhidos por serem todos: 

? Sistemas de avaliação com foco no mercado e por isso de fácil assimilação e 

grande divulgação. 

? Sistemas voluntários.  

? Sistemas que acabaram criando uma consciência sobre a importância do 

desempenho ambiental do edifício / empreendimento em suas regiões. 

? Sistemas criados com a parceria entre projetistas e indústria. 

 

O primeiro passo ao escolher um sistema de avaliação é saber qual a sua 

abrangência. Alguns não abordam todas as fases do ciclo de vida do 

empreendimento, conforme ilustra a Tabela 2.2; outros não consideram 

determinados tópicos, conforme veremos adiante. 
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Tabela 2.2    Comparação da atuação das ferramentas no ciclo de vida dos empreendimentos   

Fonte: adaptado de (LARSSON, 2004) incluindo dados do HQE 

 

Sistemas de Avaliação 
Ciclo de Vida do Projeto 

Planejamento Projeto Operação Manutenção Demolição 
BREEAM x x x  x 

LEED  x   x 
CASBEE x x x  x 

HQE x x x x x 
 

 

2.5 Sistemas de Avaliação Existentes 

Analisaremos a seguir os sistemas de avaliação Breeam, Leed, HQE e Casbee, 

buscando identificar as ações mais comuns para promover a sustentabilidade. 

 

2.5.1 BREEAM – Building Establishment Assessment Method 

A metodologia de avaliação BREEAM, criado no Reino Unido em 1990, foi o primeiro 

sistema de avaliação ambiental. Foi feito pelo setor privado em parceria com o BRE 

(Building Research Establishment). O BREEAM conseguiu uma grande penetração no 

mercado (65 mil edifícios certificados em 2006) e acabou conquistando mercados 

externos. Seu sistema foi adaptado para realidade Canadense, de Hong Kong e 

ainda tem versões sendo preparadas para Dinamarca, Noruega, Austrália, Nova 

Zelândia e Estados Unidos (SILVA, 2005). 

 

O sistema tem como objetivo minimizar os impactos ambientais dos 

empreendimentos tanto em fase de projeto como para os já construídos. Para isso 

dispõe de avaliações que atuam nas diferentes fases de construção, desde a 

especifica ção, orientada pelo Green Guide, o projeto avaliado pelo Breeam Envest, a 

execução avaliada pelo Breeam Smartwaste, a fase pós-construção com o Breeam 

Building. O sistema BREEAM também cobre diferentes escalas de construção desde 

o planejamento até tipos diferentes de edificações como residências unifamiliares e 

residências multifamiliares, escritórios, lojas, prisões e indústrias (BRE, 2006). 
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A avaliação verifica o atendimento de pontos mínimos de desempenho, projeto e 

operação de edifício e atribui créditos ambientais. O sistema é atualizado 

regularmente (a cada 3-5 anos) para beneficiar-se de avanços em pesquisa, para 

refletir a experiência acumulada e alterações nas prioridades de regulamentações e 

do mercado, e para garantir que continue representando práticas de excelência no 

momento da avaliação (SILVA, 2005). 

 

Para realizar a mensuração do edifício, o sistema conta com avaliadores treinados e 

indicados pelo BREEAM.  

 

Utiliza-se aqui como referência o Ecohomes, o subsistema que se ocupa de 

moradias, por ser de mais fácil acesso e por seguir exatamente as mesmas 

categorias do BREEAM for Offices, v.2004 (BRE, 2004). Nele, a pontuação pode 

atingir até 89 créditos. Estes créditos estão associados a oito categorias: gerência; 

saúde e bem-estar; energia; transporte; água; materiais; uso do solo e ecologia; e 

poluição. Cada categoria é detalhada em requisitos para a obtenção de créditos. 

Estes créditos são posteriormente ponderados para obtenção do índice de 

desempenho ambiental EPI, que certifica o edifício em quatro possíveis níveis de 

certificação: aceitável, bom, muito bom e excelente. (BRE, 2006). 

 

A Tabela 2.3 apresenta itens avaliados no BRE EcoHomes. Desta tabela, percebe-se 

que o foco da avaliação se concentrava categoria “energia” (~21,5%), seguida por 

“saúde e bem-estar”, “uso do solo e ecologia”, “poluição” e “materiais”, com pesos 

praticamente idênticos (~15%) e, finalmente, “uso de água”, com 10% (SILVA, 

2005). 

 

Nesta metodologia não há menção a ações referentes à dimensão social. Porém se 

refere ao bem-estar do usuário ao mencionar os itens transporte público, 

proximidade ao comércio e serviços, e existência de espaços privativos com 

qualidade. 
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Tabela 2.3 Estrutura do BRE EcoHomes Fonte: BREEAM 2005 (SILVA, 2005). 

Categoria Título Código Créditos disponíveis 
Energia 
(20 pts; 21,42%) 

Emissão de CO2 Ene 1 10 
Envelope Ene 2 5 
Espaço para secagem de 
roupas 

Ene 3 1 

Eletrodomésticos 
certificados 

Ene 4 2 

Iluminação externa Ene 6 2 
Transporte 
(8 pts; 8,56%) 

Transporte público Tra 1 2 
Armazenamento de 
bicicletas 

Tra 2 2 

Proximidade de 
amenidades locais 

Tra 3 3 

Home Office Tra 4 1 
Poluição 
(6 pts; 14,99%) 

ODP e GWP dos 
isolantes utilizados 

Pol 1 1 

Emissão de NOx Pol 2 3 
Redução de escoamento 
superficial de água de 
chuva 

Pol 3 2 

Fonte de energia com 
emissão zero 

Pol 4 1 

Materiais 
(31 pts; 14,98%) 

Uso de madeira: 
elementos básicos 

Mat 1 6 

Uso de madeira: 
elementos de 
acabamento 

Mat 2 3 

Facilidades para 
reciclagem 

Mat 3 6 

Impacto ambiental dos 
materiais 

Mat 4 16 

Água 
(6 pts; 10%) 

Uso de água 
internamente na UH 

Wat 1 5 

Uso de água 
internamente à UH 

Wat 2 1 

Uso de solo e ecologia 
(9 pts; 15,01%) 

Valor ecológico do sítio Eco 1 1 
Melhoria do valor 
ecológico do sítio 

Eco 2 1 

Proteção de aspectos 
ecológicos 

Eco 3 1 

Mudança do valor 
ecológico do sítio 

Eco 4 4 

Building Footprint  Eco 5 2 
Saúde e bem estar 
(8 pts; 15,04%) 

Iluminação natural Hea 1 3 
Isolamento acústico Hea 2 4 
Espaço privativo Hea 3 1 
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2.5.2 LEED – Leadership in Energy and Environmental Design 

 

 

O LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating 

System foi criado nos Estados Unidos em 1994. É um sistema voluntário. O 

sistema tem como objetivos: 

? Definir o edifício verde e stabelecendo um padrão único de pontuação; 

? Reconhecer a importância do meio ambiente no segmento da construção 

civil; 

? Ajudar a construir a consciência do edifício verde e a transformar o mercado 

imobiliário.   

? Certificar com selo Leed os edifícios que atingiram as metas estabelecidas. 

 

O sistema LEED analisa a performance ambiental do edifício, baseando-se em 

conceitos científicos utilizados na legislação e normatizações norte-americanos 

como ASHRAE2, ASTM3, EPA4 e DOE5 para estimular estratégias sustentáveis. O 

LEED não aborda nenhum aspecto da dimensão social, sendo um caso típico de 

agenda verde. Embora possa servir de orientação para o projeto, sua concepção 

visou à certificação de edifícios existentes através de adesão voluntária. 

 

Existem versões diferentes para analisar edifícios comerciais, institucionais ou 

residenciais, em fase de projeto ou já construídos.  A pontuação é atribuída pelo 

cumprimento de requisitos pré-definidos e com base nesta pontuação podem ser 

estabelecidos diversos níveis de certificação.  Esta certificação é feita por 

consultores treinados (USGBC, 2003). 

 

                                         
2 área de condicionamento artificial - American Society of Heating, Refrigerating and Air-

conditionning Engineers. 
3 área de materiais- American Society for Testing and Materials. 
4 área ambiental - U.S. Environmental Protection Agency. 
5 área de energia - U.S. Department of Energy. 
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Esta avaliação utiliza um sistema de créditos pré-estabelecidos para uma lista de 

verificação, que certifica os projetos que alcançaram determinados patamares de 

sustentabilidade. Esta lista aborda tópicos de sustentabilidade, podendo alcançar o 

máximo de 69 pontos distribuídos conforme a Tabela 2.4.  

 

O sistema tem embutido benchmarks, ou padrões de referência. Não há ponderação 

e os pesos são iguais para todos os tópicos. No entanto alguns tópicos podem 

alcançar mais pontos que outros.  

 

A singularidade do LEED resulta do fato de ser um documento consensual aprovado 

por empresas de 13 categorias da indústria de construção representados no 

conselho gestor do esquema. Sua disseminação foi favorecida devido o apoio de 

associações e fabricantes de materiais e produtos nos Estados Unidos (AGOPYAN; 

SILVA; SILVA, 2001) que agora começa a estender-se para o Canadá6 (SILVA, 

2005). 

 

Com uma estrutura simples a ponto de ser, por isso, criticada, o LEED é baseado 

em especificação de desempenho ambiental e energético em vez de critérios 

prescritivos conforme ilustra Tabela 2.4.  

 

O critério mínimo de nivelamento exigido para avaliação de um edifício pelo LEED é 

o cumprimento de uma série de pré-requisitos. Satisfeitos todos estes pré-

requisitos, o edifício torna-se elegível a passar para a etapa de análise e 

classificação de desempenho, dada pelo número de créditos obtidos.  

 

 

 

 

 

 

                                         
6  Em uma versão resultante da fusão do LEED com o BREEAM-Canada. 
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Tabela 1.1 Tabela 2.4 Estrutura de avaliação do LEED 2.1 (USGBC, 2003; SILVA, 2005). 

Categorias (% total de pontos) Pré-requisitos (7 PReq) Pontos (máx 

69 pts) 

 

Sítios sustentáveis (20%) 

 

Até 14 pts 

Seleção de área Controle de erosão e 

sedimentação 

01 

Redesenvolvimento urbano 01 

Redesenvolvimento de áreas contaminadas 

(brownfields) 

01 

Transporte alternativo até 04 

Redução de perturbação no sítio original  até 02 

Gestão de água da chuva até 02 

Paisagismo e projeto de áreas externas para 

redução de ilhas de calor 

até 02 

Redução de poluição luminosa 01 

 

Uso eficiente de água (7%) 

 

até 05 pts 

Paisagismo com uso eficiente de água  até 02 

Tecnologias inovadoras para reutilização de água 01 

Conservação de água até 02 

 

Energia e atmosfera (25%) 

 

até 17 pts 

Otimização do desempenho energético Verificação de 

conformidade pré-entrega 

(commissioning). 

Eficiência energética 

mínima. 

Redução de CFCs nos 

equipamentos de 

condicionamento e 

ventilação artificial 

02 a 10 

Uso de energia renovável até 03 

Verificação de conformidade pré-entrega adicional 

(01 ponto) 

01 

Redução de HCFC7s e Halons (dano à camada de 

ozônio) 

01 

Mensuração e verificação de desempenho 01 

Uso de tecnologias renováveis e de poluição zero: 

solar, eólica, geotérmica, biomassa e hidrelétricas 

de baixo impacto. 

01 

  

                                         
7  HCFC - Hidroclorofluorcarbono. 
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Materiais e recursos (19%) até 13 pontos 

Reutilização de edifício Coleta e armazenamento 

de material reciclável 

produzido pelos usuários 

do edifício 

até 03 

Gestão de RCD até 02 

Reutilização de recursos até 02 

Materiais com conteúdo reciclado até 02 

Materiais regionais /locais até 02 

Materiais rapidamente renováveis 01 

Uso de madeira certificada 01 

 

Qualidade do ambiente interno (22%) 

 

até 15 pts 

Monitoramento de CO2 Qualidade do ar interno 

mínima 

Controle ambiental de 

fumaça de cigarros 

01 

Aumento eficiência de ventilação 01 

Plano de gestão de qualidade do ar interno durante 

o processo de construção 

até 02 

Materiais com baixa liberação de VOCs8 até 04 

Controle de poluição interna por origem química 01 

Controlabilidade dos sistemas pelos usuários até 02 

Conforto térmico até 02 

Luz natural e vista para o exterior até 02 

 

Inovação e processo de projeto (7%) 

 

até 05 pontos 

Inovação (estratégias de projeto e uso de 

tecnologias) 

 até 04 

Envolvimento de profissional habilitado pelo LEED 01 

 

A maior ênfase do sistema está no tópico de energia e atmosfera, com 25% da 

pontuação, seguido de qualidade interna do ar, com 22%, sítios sustentáveis, com 

20%, e depois materiais, água e inovação e processo de projeto (USGBC, 2003). 

 

Na etapa de análise e classificação de desempenho, caso o edifício atinja um 

mínimo de 40% dos pontos, ele será certificado em um dos quatro níveis mostrados 

                                         
8  VOCs (Volatile Organic Compounds) - Compostos orgânicos voláteis. 
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começando no mais simples com 26 pontos, podendo alcançar o nível máximo com 

52 pontos ou mais. 

 

2.5.3 Casbee – Comprehensive Assessment System for Building 

Environmental Efficiency 

 

O Sistema Japonês Casbee foi criado em 2002. Este sistema é constituído de quatro 

metodologias de análise, conforme ilustrado na Tabela 2.5: Casbee pré-projeto; 

Casbee novas construções; Casbee para edifícios existentes; e Casbee para 

renovações (JSBC, 2004).  Seu público alvo são os projetistas, engenheiros e 

arquitetos (JSBC, 2004). 

 

 

Tabela 2.5    Sistemas de avaliação que compõem o CASBEE (JSBC, 2004)   

Metodologia de Avaliação Usuários Objetivos /características 

Edifícios novos   
Ferramenta de avaliação pré-
projeto 

Proprietários 
planejadores 
projetistas 

Identificação do contexto básico 
do projeto, com ênfase em 
seleção de área e impactos 
básicos do projeto.  

Ferramenta de projeto para o 
ambiente (DfE) 

Projetistas 
construtores 

Teste simples de auto-avaliação 
para auxiliar a melhorar a 
eficiência ambiental do edifício 
(BEE) durante o processo de 
projeto 

Edifícios existentes   
Ferramenta de certificação 
ambiental 

Proprietários, 
projetistas, 
construtores,  
agentes imobiliários. 

Classificar edifícios concluídos, 
segundo sua eficiência 
ambiental. Determinar o valor 
básico de mercado do edifício 
certificado 

Ferramenta de avaliação pós-
projeto (operação e renovação 
sustentáveis) 

Proprietários 
projetistas 
operadores /gestores 

Prover informações sobre como 
melhorar a BEE durante a etapa 
de operação 

 

 

O sistema de avaliação Casbee interpreta o edifício por um espaço interno (privado) 

e um externo (público) delimitado por um limite hipotético definido pelo sítio. O 
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sistema define dois fatores, Q e L. O fator Q avalia a qualidade e performance 

ambiental do edifício do ponto de vista do usuário dentro da propriedade privada. Já 

o fator L refere-se a cargas ambientais do edifício e avalia o impacto no espaço 

público.  

 

Para tanto o Casbee avalia quatro aspectos: 

? Eficiência energética. 

? Eficiência no uso de recursos naturais. 

? Ambiente local. 

? Ambiente interno. 

 

Estes quarto aspectos são similares aos de outros sistemas de avaliação, mas são 

tratados de maneira diferente o que dificulta a comparação. Por isso esses quatro 

aspectos foram reorganizados  e o resultado foi a criação das categorias conforme 

ilustra a Figura 2.3, onde BEE=Q/L é a razão entre Q (qualidade ambiental do 

edifício) e L (carga ambiental do edifício). Para trabalhar estes dados, Q e L eles 

também foram subdivididos.  Q é subdividido em três sub item: 

 

? Q1 ambiente interno 

? Q2 qualidade e serviços 

? Q3 ambiente externo no sitio 

 

Da mesma maneira L também é subdividido em itens: 

? L1 Energia 

? L2 Recursos e materiais  

? L3 ambiente externo fora do sitio 
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Figura 2.3    Classificação dos itens de avaliação em Q (qualidade e performance ambiental do edifício) e 

L (cargas ambientais do edifício)   (JSBC, 2004) 

 

Este desempenho recebe notas que vão de (excelente) A, B+, B-, a C (fraco). A 

estrutura conceitual do CASBEE caracteriza -se por dois pontos focais: a definição de 

limites do sistema analisado (o edifício), e o levantamento e balanceamento entre 

impactos positivos e negativos gerados ao longo de seu ciclo de vida. 

 

A inovação do CASBEE não está nas categorias avaliadas, mas em implementar 

avaliações ambientais com base no conceito de eficiência ambiental do edifício. A 

sua estrutura de avaliação e apresentação de resultados (salvo uma saída gráfica  

específica) derivam claramente da avaliação GBTool (SILVA, 2005). 

 

A Tabela 2.6 apresente os itens constantes na estrutura de avaliação do CASBEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Eficiência Energética 

(2) Eficiência de Recursos 

(3) Ambiente Local 

(4) Ambiente Interno 

(aprox. 80 sub-itens no total) 

Numerador 

BEE 

Q-1 Ambiente Interno 

Q-2 Qualidade do Serviço 

Q-3 Ambiente externo do sítio 

 

L-1 Energia 

L-2 Recursos e Materiais 

L-3 Ambiente fora do Sítio 

 

Denominador 

BEE 

 

Agrupados em: 

Q (qualidade) 

L (cargas) 
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Tabela 2.6    Estrutura de avaliação do CASBEE (JSBC, 2004) 

Tópicos 
avaliados 

Categorias para derivar o BEE 
Categoria (peso)  

Pts BEE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consumo de energia 
Uso de recursos 
críticos 
Ambiente local 
Ambiente interno 

Qualidade ambiental 
Q1: Ambiente interno (0,5) 
Ruído e acústica 
Conforto térmico 
Iluminação 
Qualidade do ar  
Q2: Qualidade dos serviços (0,35) 
Serviceability (funcionalidade, aconchego) 
Durabilidade 
Flexibilidade e adaptabilidade 
Q3: Ambiente externo (ao edifício) no terreno (0,15) 
Manutenção e criação de ecossistemas 
Paisagem 
Características locais e culturais  

 
 
15 
15 
20 
15 
 
10 
10 
15 
 
  5 
  5 
  5 

 
 
 
 
 
 
Numerador BEE 

Cargas ambientais 
L1: Energia (0,5) 
Carga térmica do edifício 
Uso de energia natural 
Eficiência dos sistemas prediais  
Operação eficiente 
L2: Recursos e materiais (0,3) 
Água 
Eco-materiais  
L3: Ambiente fora do terreno (0,2) 
Poluição do ar 
Ruído e odores 
Acesso a ventilação 
Acesso a iluminação 
Efeito de ilhas de calor 
Carga em infra-estrutura local 

 
 
  5 
10 
  5 
10 
 
10 
30 
 
  5 
10 
  5 
  5 
  5 
  5 

 
 
 
 
 
 
Denominador BEE 

80 subitens 18 categorias 220  

 

 

2.5.4 HQE – Haute Qualité Environnementale  

 

A ferramenta Haute Qualité Environnementale (HQE) foi lançada na França em 

1996. É um sistema nacional para certificação de edifícios não residenciais como 

escritórios, escolas, hotéis e shopping centers. Este sistema aborda o processo 
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construtivo desde o projeto até a manutenção do edifício. A avaliação é voluntária, 

mas necessita de um consultor treinado para desempenhar a tarefa (CSTB, 2004).  

 

Esta metodologia apresenta os seguintes pontos inovadores (CARDOSO; DEGANI, 

2004): 

? O estabelecimento de um perfil ambiental para o empreendimento que 

considera três níveis de decisão: ambiente externo; ambiente interno no que 

se refere ao conforto e saúde dos ocupantes; atitudes do empreendedor com 

relação a precauções e respeito ao ambiente. 

? A verificação não apenas do atendimento dos índices de desempenho, mas 

também a avaliação das disposições e escolhas realizadas ao longo das fases 

de planejamento, concepção e realização.  

? A inserção das categorias de conforto e de saúde dos usuários amplia o foco 

do método para além dos limites puramente ambientais; o método ainda 

requer a realização de análise de custos globais da operação.  

? Permissão de propostas alternativas para metas ambientais.  

 

Todo o processo é registrado e auditado em três fases distintas: na fase de 

programa, na etapa de projeto-concepção e na etapa de implementação-execução 

(CSTB 2004). 

 

Para alcançar alto desempenho ambiental, o sistema não se resume apenas à 

verificação de uma lista de itens que comprovam um bom projeto ou inserção de 

tecnologia, mas procura verificar a intenção, execução e gestão destes itens. 

(DEGANI et al, 2005). 

 

A estrutura de avaliação fundamenta-se em 14 metas ambientais, denominadas 

‘cibles’. Estas 14 metas visam a obtenção de uma elevada qualidade ambiental 

(Haute Qualité Environnementale – HQE) e agrupam-se em 2 domínios e 4 famílias: 

(1) controle dos impactos sobre o ambiente exterior (famílias Eco-construção e Eco-

gestão) e (2) criação de um ambiente interior satisfatório (famílias Conforto e 

Saúde), cuja organização está ilustrada na Tabela 2.7 (CSTB, 2004). 
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Tabela 2.7    Organização dos Domínios HQE em Metas (CSTB, 2004) 

 

Domínio: Controle e impacto no ambiente exterior 

Família: Eco-construção 

Meta (cible): 1, 2, 3 

Família: Eco-gestão 

Meta  (cible):  4, 5, 6, 7 

Meta 1 

Relação 

edificação 

com 

ambiente 

imediato 

Meta 2 

Escolha de 

produtos, 

sistema e 

processo de 

construção 

Meta 3 

Canteiro de 

baixo 

impacto 

ambiental 

Meta 4 

Gestão 

de 

energia 

Meta 5 

Gestão 

de água 

Meta 6 

Gestão 

de 

resíduos 

de uso 

Meta 7 

Manutenção 

desempenho 

ambiental 

 

 

Domínio: Criação de um ambiente interior satisfatório 

Família: Conforto 

Meta (cible): 8, 9, 10, 11 

Família: Saúde 

Meta (cible): 12, 13, 14 

Meta 8 

Conforto 

Higro-

térmico 

Meta 9 

Conforto 

acústico 

Meta 10  Meta 11 

Conforto     Conforto  

visual          olfativo  

   Meta 12 

Qualidade 

sanitária 

dos 

espaços 

Meta 13 

Qualidade 

sanitária 

do ar 

Meta 14 

Qualidade 

sanitária 

da água 

 

 

Cada uma das 14 metas se subdivide em submetas, as quais são representadas por 

preocupações elementares. Para cada preocupação elementar são definidas as 

características e os critérios de avaliação, os quais tem caráter operacional ou 

simplesmente apontam as disposições técnicas ou arquitetônicas desejadas.  

 

Considerando esta estrutura, a avaliação do desempenho ambiental da operação é 

feita inicialmente pelo próprio empreendedor, no mínimo ao final de cada uma das 

fases de planejamento, concepção e realização, e consiste em atribuir um dos três 

níveis de desempenho possíveis a cada avaliação de preocupação elementar. Os 
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níveis de desempenho possíveis são: Base (desempenho de nível regulamentar, se 

houver, ou correspondente à prática corrente), Performant (desempenho superior a  

pratica corrente), Très Performant (nível calibrado conforme o desempenho máximo 

constatado recentemente nas operações de alto desempenho ambiental). Em 

seguida, o nível de desempenho atribuído a cada uma das 14 metas é comparado 

ao perfil ambiental desejado estabelecido inicialmente (SILVA, 2005). 

 

Para a certificação da operação é necessário alcançar um perfil ambiental mínimo. 

Das 14 metas, no máximo 7 devem responder às exigências do nível Base. As 

restantes devem estar no nível Performant, sendo que dentre estas no mínimo 3 

respondam ao nível Très Performant (SILVA, 2005). 

 

O sistema, ao invés de propor um método de ponderação dos critérios de avaliação, 

propõe a realização de uma hierarquização destas categorias de preocupações, 

tendo como finalidade identificar as prioridades e definir o perfil ambiental desejado 

para cada operação. Esta hierarquização é feita pelo empreendedor e baseia-se na 

sua política ambiental, nas necessidades e expectativas das partes interessadas, 

nas características específicas do empreendimento (função de uso e contexto em 

que se insere) e, ainda, nas exigências legais, financeiras, operacionais e comerciais 

identificadas e relacionadas ao meio ambiente interno e externo (DEGANI et al, 

2005). 

 

Para obter a certificação são necessárias três auditorias ao final da fase de 

planejamento, concepção e execução. Após cada uma destas auditorias o 

empreendimento recebe um certificado que indica o perfil de desempenho da 

edificação. 
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2.5.5 Sistemas e métodos para avaliação da Dimensão Social e 

Econômica 

 

Ações no escopo das dimensões social e econômica têm relevância para verificação 

de sustentabilidade realizada neste trabalho.  No entanto, não são mencionadas nos 

sistemas de avaliação de sustentabilidade de edifícios examinados e nem tampouco 

em qualquer outro existente. 

 

Ações no escopo das dimensões social e econômica têm relevância para verificação 

de sustentabilidade realizada neste trabalho.  No entanto, não são mencionadas nas 

metodologias de avaliação apresentada anteriormente, porque estes são 

desenvolvidos em países onde a questão social e econômica já se encontra melhor 

resolvida. 

 

Para completar a visão sobre as dimensões sociais e econômicas não abordadas nas 

metodologias de avaliação, utilizaremos o documento Agenda 21 Para Construção 

Sustentável Para Países em Desenvolvimento (PLESSIS, 2002) e a metodologia do 

Instituto Ethos (ETHOS, 2007) para autoverificação de responsabilidade social. 

 

2.5.5.1 Instituto Ethos 

 

O Instituto Ethos (ETHOS, 2007) criou uma série de ferramentas para avaliar a 

incorporação de práticas de responsabilidade social nas empresas. São ferramentas 

para uso interno e voluntário das empresas e que auxiliam na avaliação da gestão e 

da incorporação de práticas de responsabilidade social. Os indicadores abordam os 

temas: valores, transparência e governância; público interno; meio ambiente; 

fornecedores; consumidores e clientes; comunidade; e governo e sociedade. Dentre 

as ações relacionadas a estas ferramentas podemos destacar: 

? Respeitar os direitos dos trabalhadores consolidados na legislação trabalhista 

e nos padrões da OIT (Organização Internacional do Trabalho); 

? Investir no desenvolvimento pessoal e profissional de seus empregados; 
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? Investir na melhoria das condições de trabalho; 

? Respeitar às culturas locais; 

? Disseminar valores pela cadeia de fornecedores, empresas parceiras e 

terceirizadas; 

? Não utilizar direta ou indiretamente trabalho infantil (de menores de 14 

anos). Porém é positiva a iniciativa de empregar menores entre 14 e 16 anos, 

como aprendizes; 

? Não deve permitir qualquer tipo de discriminação; 

? Fortalecer o papel econômico das mulheres; 

? Investir na educação e na conscientização ambiental; 

? Cuidar com Saúde, segurança e condições de trabalho; 

? Investir em ações que tragam benefícios para a comunidade; 

? Respeitar os costumes e culturas locais; 

? Gerenciar o impacto na comunidade de entorno; 

? Manter relações com organizações locais.  

 

2.5.5.2 Agenda 21 para Construção Sustentável para Países em 

Desenvolvimento 

 

A agenda 21 (PLESSIS, 2002) para construção sustentável aborda diversas 

estratégias para se alcançar o desenvolvimento sustentável. Abordaremos somente 

as estratégias relativas à dimensão social e a econômica. A Agenda levanta algumas 

questões necessárias: 

? Combate à pobreza; 

? Mudanças dos padrões de consumo; 

? Dinâmica demográfica e sustentabilidade; 

? Proteção e promoção da saúde humana; 

? Promoção de assentamento humano; 

? Integração da tecnologia e do meio ambiente nas tomadas de decisões; e 

? Necessidade de financiamentos, 
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Essas questões reafirmam a postura tomada na Eco 92 que afirmava que a 

estratégia anti-pobreza é uma das condições básicas para assegurar o 

desenvolvimento sustentável. Esta estratégia deve se concentrar sobre os recursos, 

a produção e as pessoas; devem também abordar problemas demográficos, 

melhorar as condições de saúde e educação, garantir os direitos da mulher, do 

papel dos jovens, dos povos indígenas e das populações locais somando a isso uma 

participação democrática em conjunto com melhora no governo (UNCED, 1992). 

 

A dimensão econômica, segundo Igancy Sachs, é uma necessidade, mas, em 

hipótese alguma é mais importante que as outras dimensões, uma vez que um 

transtorno econômico traz consigo o transtorno social, que, por seu lado, obstrui a 

sustentabilidade ambiental. Ele afirma a necessidade de uma combinação entre 

economia e ecologia, pois as ciências naturais podem descrever o que é preciso 

para um mundo sustentável, mas compete às ciências sociais a articulação das 

estratégias de transição rumo a este caminho (Sachs, 2002).  

 

O mesmo autor afirma que a sustentabilidade econômica é possível através: 

? Gerenciamento mais eficiente dos recursos; 

? Investimentos tanto no setor público como no privado, 

? Maior eficiência econômica em termos macro sociais e não apenas através do 

critério micro-econômico do empresário (Sachs, 2002). 

 

A discussão acima evidencia a inter-relação das dimensões social e econômica no 

nível macro. Porém, do ponto de vista do projetista, o lado econômico acaba 

tomando a forma de garantias de viabilidade econômica, condição essencial para a 

própria realização do projeto, enquanto as demais questões precisam se adequar a 

essa condição.  
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2.6 Comparação das Ações Identificadas com as Adotadas 

nas Metodologias Analisadas 

 

Embora a questão da sustentabilidade tenha uma agenda comum internacional, 

existem muitas especificidades em cada país.  Cada um dos sistemas de avaliação 

reflete políticas publicas e realidades diferentes e, portanto, utiliza diferentes 

unidades e critérios.  Porém, essas metodologias relacionam etapas de decisão e 

ações para serem incorporadas aos projetos que muitas vezes se repetem. 

 

Como fica claro na Tabela 2.8, todos os sistemas de avaliação abordam 

principalmente a dimensão ambiental tendo as vezes uma ou duas ações relativas 

as outras dimensões.  

 

Poucas ações utilizadas na avaliação neste trabalho não foram citadas por nenhum 

sistema de avaliação, mas julgou-se necessário listá-las para verificar sua presença. 

São elas: sistema de informação do consumo de água, uso de solo estabilizado, 

banimento de alguns materiais como PVC ou amianto.  

 

Tabela 2.8    Ações associadas a verificação de sustentabilidade e sua relação com os sistemas de 

avaliação 

Ações selecionadas para fazer parte da planilha 
auxiliar 

Sistema de Avaliação 

Breeam Leed Casbee HQE Agenda 21 Ethos 

Dimensão Social e Ética             

Adaptação para excepcionais ou idosos   X       X 

Respeito pelos trabalhadores da construção         X X 
Seleção fornecedores responsabilidade social            X 

Respeito pelos vizinhos   X   X   X 

Participação dos agentes envolvidos       X X X 
Integração dos agentes envolvidos         X X 

Melhoria das condições e procedimentos no trabalho         X X 
Dimensão Ambiental             

Água             

Equipamentos economizadores de água X X X X     
Medição setorizada       X     

Coleta e uso de água de chuva X X X X     
Reuso de água servida X X X X     
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Permeabilidade do solo X X X X     
Retenção de água de chuva X X X X     

Educação dos usuários   X   X     
Sistema de Informação: medição on-line de consumo 
de água 

            

Sistema de gestão de água X     X     

Energia             

Energia renovável X X X X     
Aquecimento solar de água   X X X     

Arquitetura bioclimática X X X X     
simulação para analise do desempenho térmico e 
energético 

X X X X     

Simulação de iluminação natural X X X X     

Aparelhos economizadores X X   X     
Isolamento térmico e inércia térmica X X X X     
Sistema de medição e gestão on-line de edifícios X   X X     

Materiais             

Uso de materiais locais X X X X     

Uso de madeira de reflorestamento ou certificada ou 
de espécies não ameaçadas de extinção 

X X X X     

Evitar o uso materiais tóxicos X X X X     
Utilizar materiais contendo resíduos  X X   X     
Utilizar materiais recicláveis X X X X     

Redução de perdas de construção             

Seleção de materiais com baixas perdas       X     

Treinamento de mão-de-obra       X     

Projeto modular     X X     
Controle de perdas X     X     

Gestão de resíduos             

Redução de perdas       X     
Segregação dos resíduos em canteiro X X   X     

Reciclagem ou Reutilização de resíduos em canteiro   X X       
Destinação responsável para reciclagem       X     

Durabilidade             

Proteção dos materiais       X     

Planejamento da vida útil X X X X     

Projeto para manutenção     X X     
Projeto para desmontagem     X X     

Projeto flexível X   X X     
Impacto ambiental do canteiro             

Controle de erosão   X   X     

Controle de poeira   X X X     
Controle de ruído       X     

Tratamento de esgoto   X   X     
Economia de água       X     
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Dimensão Econômica             

Compatível com as demandas e restrições do entorno         X   

Economia de recursos         X   
Novos modelos de financiamento         X X 

É possível de se realizar       X X   

Grande impacto regional         X   
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3. Metodologia de Trabalho 

 

A metodologia de pesquisa baseou-se em uma análise estatística de uma amostra 

dos dados produzidos pela equipe de pré-avaliadores que analisaram todos as 

candidaturas do concurso Holcim Awards Para Construção Sustentável de 2005, 

etapa regional latino-americana, a que nos referiremos apenas como Holcim 

Awards.   

 

As ações que promovem sustentabilidade foram identificadas pela equipe de pré-

avaliação, listadas e comparadas com as presentes em sistemas de avaliação de 

sustentabilidade importantes. A freqüência com que cada ação foi identificada pelos 

pré-avaliadores foi determinada em uma amostra. Em seguida, com uma amostra 

intencionalmente enviesada (BOLFARINE; BUSSAB, 2005) validamos as conclusões 

do levantamento do perfil. Com este perfil foi identificado o ponto forte quanto a 

carência de formação dos projetistas. 

 

3.1 O Prêmio Holcim para Concurso Construção Sustentável 

 

O Primeiro Concurso Holcim Awards para Construção Sustentável foi um concurso 

internacional. O concurso foi organizado em duas fases: a primeira fase foi regional  

(Europa, América do Norte, América Latina, África e Oriente Médio e Ásia) e ocorreu 

em 2004/2005 onde foram selecionados os premiados regionais. Em 2006 ocorreu a 

segunda fase, onde foi escolhido o vencedor global.   

 

A organização do concurso definiu as seguintes classes de projeto: projeto de 

arquitetura; projeto de engenharia; projeto público; planejamento urbano; 

transporte e infra-estrutura; arte; produto industrial; infra-estrutura para 

comunicação e outros. Os projetos deviam ser inscritos em uma dessas classes. No 

total, foram 3000 projetos inscritos de 118 países. 
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Considera-se que o valor do prêmio regional (US$100.000), tenha sido um grande 

incentivo para que os concorrentes se empenhassem ao máximo. Adicionalmente 

não obrigatoriedade de a obra estar construída ou em construção deu espaço para o 

participante propor projetos inovadores e, como não havia necessidade de 

construção, o custo não foi um limitante – apenas o conhecimento. 

 

Esta pesquisa teve acesso aos dados do bloco da América Latina.   

 

Para selecionar os projetos vencedores, estabeleceu-se que os projetos deveriam 

estar de acordo com os conceitos do triple bottom line , ou seja, ter performance 

ambiental, ser viável e relevante economicamente e ser responsável socialmente. O 

concurso definiu metas claras sobre o que procurava premiar nos projetos, de forma 

que os concorrentes deveriam relatar o que seu projeto afirmava sobre cada uma 

destas metas (HOLCIMAWARDS, 2005).  

 

A primeira meta a ser alcançada era o grau de inovação e replicabilidade. O 

projeto deveria demonstrar inovação além de dar um salto qualitativo em 

comparação aos projetos feitos segundo procedimentos convencionais. Esses novos 

conceitos deveriam ter a capacidade de ser transferidos e reaplicados em outros 

projetos.  

 

A segunda meta do concurso foi padrões éticos e equidade social. O projeto 

deveria ter alto padrão ético e responsabilidade social durante todas as fases da 

construção. O projeto deveria abordar as questões éticas e as questões sociais.  

 

A terceira meta é a qualidade ambiental e conservação de energia. O projeto 

deveria ser responsável pelo uso e gerenciamento dos recursos naturais durante 

todo o ciclo de vida da construção, ou seja, desde a operação até a manutenção e 

demolição. O projeto deveria demonstrar as preocupações de longo prazo em 

relação aos materiais e a energia. 
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A quarta meta é a viabilidade econômica. O projeto deveria provar que é 

economicamente viável e inovador em relação aos recursos financeiros, 

encontrando soluções às restrições de todo o ciclo de vida da construção.  

 

A quinta meta é o aspecto estético. O projeto deveria demonstrar qualidade 

arquitetônica através da qual manifesta seu contexto físico e cultural.  

 

As regras do concurso estabeleciam implicitamente que a excelência em somente 

uma dimensão não garantia a premiação, a busca era pelo equilíbrio das dimensões.  

 

3.1.1 Projetos Vencedores da Etapa Regional Latino Americano 

 

Apresenta-se abaixo os três primeiros colocados no concur so Holcim Awards 2005 

na etapa regional Latino Americana.  

 

3.1.1.1 Primeiro Lugar da Etapa Latino Americana – Telhados Verdes - 

Buenos Aires 

 

Segundo os avaliadores o projeto teve como objetivo melhorar a política urbana, 

propondo jardins suspensos na cidade de Buenos Aires. A autoria é de um grupo 

liderado por Hugo Enrique Gilardi. O projeto oferecia uma resposta para melhorar as 

condições de edificações individuais bem como problemas ambientais mais extensos 

à escala da metrópole e, além de oferecer vantagens para os edifícios individuais 

como uma maior eficiência energética e isolamento térmico otimizado. Já as 

vantagens em nível urbano incluem a atenuação de inundações na cidade; e 

também contribui para a diminuição do consumo de energia fóssil.  
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Figura 3.1 Página de apresentação do projeto Telhados Verdes para Buenos Aires (fonte: site Holcim 

Awards 2005)  
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3.1.1.2 Segundo Lugar Etapa Latino Americana – Escola Energia Mínima, 

Rio de Janeiro 

Figura 3.2 Apresentação do projeto Escola Energia Mínima (fonte: site Holcim Awards 2005) 

 

O projeto apresenta um complexo escolar de mínima energia para 1.200 alunos no 

Rio de Janeiro, da autoria de um grupo liderado por Michael Laar. O projeto 

contempla ventilação natural, iluminação natural com proteção da radiação solar 

direta e um jardim suspenso acessível.  
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3.1.1.3 Terceiro lugar etapa Latino Americana e Vencedor (primeiro 

lugar) da etapa mundial - Projeto de Integração Urbana, San 

Rafael-Unido, Caracas  

 

Autores: Silvia Soonets, Isabel Cecilia Pocaterra, Maria Ines Pocaterra and Victor 

Gastier – Proyectos Arqui 5 CA   

 

 

 

Figura 3.3 Página de apresentação do projeto de Integração Urbana, San Rafael-Unido. (fonte: site 

Holcim Awards 2005) 

 

Segundo o júri do concurso, o projeto de melhoria urbana incluiu aspectos sociais 

de uma enorme favela em Caracas. A equipe de projeto considerou de forma 
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sensível as várias qualidades de vida comunitária. O projeto apresenta um plano 

inovador com impacto positivo na comunidade local, tirando o máximo proveito do 

declive muito íngreme, para criar uma série de espaços sociais com a instalação de 

unidades habitacionais, apresentando uma contrapartida ao perigo de desabamento 

de terras. 

 

3.1.2 Padronização da Apresentação dos Projetos 

 

A apresentação de todos os projetos para o concurso foi feita através de um 

formulário na Internet e seguiu um mesmo padrão (HOLCIMAWARDS, 2005): 

 

? Na primeira página (Figura 3.4) os candidatos deveriam preencher os dados 

de projeto como cidade, país, tipo de projeto e dizer em que etapa o projeto 

se encontrava. Preenchiam também os campos referentes aos autores e 

contato, fornecendo nome, profissão, cidade, país, língua e podendo optar em 

incluir uma foto da equipe. Ainda nesta página havia um campo para 

descrição do projeto. Esta descrição do projeto poderia ser feita em até 2800 

caracteres. 

 

? Na segunda página (Figura 3.5) eram preenchidas a contribuição do projeto 

em cada uma das cinco metas pedidas pelo concurso em um texto conciso de 

tamanho máximo limitado: duas das metas poderiam ter até 800 caracteres e 

três metas com até 400 caracteres.  

 

? Na terceira página (Figura 3.6) havia espaço para até 5 imagens com 

tamanho máximo definido. O participante também tinha a possibilidade de 

apresentar até cinco imagens. Esse tipo de apresentação forçou os 

concorrentes a serem objetivos nos aspectos que consideravam mais 

importantes. 

 

 



Análise das Práticas de Sustentabilidade 

 

 

47 

 

 

 

Figura 3.4    Primeira página de apresentação de um projeto participante do concurso  
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Figura 3.5    Segunda página do formulário de apresentação de um projeto participante do concurso. 
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Figura 3.6 Terceira página do formulário de apresentação de um projeto participante do concurso. 

 

3.1.3 Sistema do Concurso Regional 

O sistema do concurso foi organizado em quatro etapas: 

a) Inscrição via internet: 

Os concorrentes inscreviam os projetos online respondendo às cinco 

metas, e preenchendo o campo de autores e contato; e o campo sobre o 

projeto.  

 

b) Validação: 

Os projetos inscritos foram conferidos para verificar a consistência e o 

preenchimento corretos dos campos.  
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c) Pré-avaliação: 

Os projetos foram pré-avaliados e receberam notas que os classificaram 

de 1 a 25. Cada meta poderia receber até cinco pontos possíveis.  

 

d) Julgamento 

O júri julgou e selecionou os premiados da etapa regional e que 

representariam a América Latina na etapa mundial do concurso Holcim 

Awards. 

 

3.1.4 Procedimento de Análise e Pré-classificação 

Uma equipe de dez profissionais brasileiros, de nível superior especializados na área 

foram treinados para analisar os projetos da América Latina. Esta pré-análise foi 

feita atribuindo pontos para cada meta, com igual peso, resultando em ranking com 

pontuação total dos projetos. Esta pontuação serviu para separar os projetos em 

dois grupos: metade mais competitiva e a outra metade menos competitiva. No 

entanto, o júri não teve acesso apenas às notas classificatórias. Mais do que isto, o  

júri teve acesso pleno a todos os projetos, inclusive aos projetos considerados 

menos competitivos que poderiam ser premiados. 

 

Os avaliadores analisaram cada uma das cinco metas do concurso, dando notas que 

iam de zero a cinco de acordo com as ações sustentáveis explicitas no texto e 

figuras que descrevem o projeto. A pontuação máxima era de vinte e cinco pontos, 

cinco para cada meta. Para facilitar o trabalho da equipe de pré-avaliação, foi 

facultado aos integrantes o preenchimento de uma planilha que identificava 

algumas das ações consolidadas nos diversos aspectos da sustentabilidade. Esta 

lista serviu de base para a elaboração de uma planilha de análise, onde cada um 

dos projetos foi avaliado em relação à presença das ações identificadas. Cada ação 

identificada no projeto era contabilizada, o que permite computar em quantos 

projetos uma determinada ação foi incorporada. Esta planilha foi montada e 

discutida com os integrantes do grupo de pré-avaliação.  
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Esta planilha seguiu a filosofia do concurso que se baseou no tripé da 

sustentabilidade – dimensão ambiental, dimensão social e dimensão econômica. A 

planilha foi preenchida de forma a apenas identificar a existência ou ausência de 

cada ação, sem qualquer tipo de quantificação ou qualificação.  Os campos desta 

planilha utilizados para a análise estatística foram apresentados na Tabela 2.8. 

 

Reuniões de discussão de dúvidas; trabalho em espaço conjunto de acesso 

controlado, e treinamento para uma avaliação padronizada foram algumas das 

soluções que o grupo encontrou para uniformizar a avaliação dos projetos.  

 

3.1.5 Inscritos no Sub-grupo América Latina 

 

Foram inscritos 588 projetos válidos na edição da América Latina. O fator 

determinante para o projeto pertencer a este grupo era que o projeto estivesse na 

América Latina não importando a nacionalidade do projetista. O Brasil teve a maior 

número de projetos inscritos com 172 participantes, seguido do México com 97 

participantes, da Argentina com 96, da Colômbia com 88 e da Venezuela com 48. 

Um segundo grupo de países teve o número de projetos inscritos entre 10 e 20: 

Chile, Equador, Peru, e Nicarágua.  Por último, houve países com menos de dez 

projetos: Costa Rica, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Cuba, Jamaica, Porto Rico, Haiti, 

Guatemala e El Salvador. 

 

3.2 Metas Analisadas neste trabalho 

 

O Concurso Holcim para Construção Sustentável buscou projetos que 

apresentassem contribuição em torno de cinco metas conforme descritas acima. 

Neste trabalho são analisadas apenas três destas metas, que constituem a base do 

tripé de sustentabilidade, ou seja, as dimensões sociais, econômicos e ambientais. 
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Os outros dois tópicos, por dependerem de conclusões subjetivas, foram 

descartados desta análise.  

 

3.3 Etapas da Análise das planilhas 

 

As planilhas preenchidas por todos os avaliadores para os projetos sob sua 

avaliação foram utilizadas como base para o levantamento estatístico desta 

pesquisa. Estas planilhas serviram de apoio à avaliação, e não foram entregues a 

organização do concurso. Inevitavelmente, nem todos os projetos tiveram os dados 

completamente preenchidos pelos avaliadores. 

 

3.3.1 Lidando com Dados Incompletos 

 

Como o preenchimento de todos os dados da planilha de avaliação não era 

obrigatório, nem todos os avaliadores preencheram todos os dados. Para realizar a 

análise estatística a autora tinha duas possibilidades: preencher todos os campos 

faltantes ou criar uma amostra para servir de base à análise.  A primeira opção 

implica numa forte interferência da autora, sobre o conjunto de avaliações.  Optou-

se, portanto, pela realização de uma amostra.  

 

3.3.2 Construção da Amostra para Estudo 

 

Foi construída uma amostra aleatória cuja representatividade baseou-se na 

manutenção da mesma distribuição de participantes por países que há no 

concurso9.  A decisão de construir uma amostra respeitando a proporção de 

participação dos países foi feita, pois: 

1- O concurso foi dividido e organizado por regiões. 

                                         
9 Seguindo a orientação da Professora Cláudia Monteiro Peixoto (IME-USP) 
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2- Os conceitos de sustentabilidade refletem a regionalidade. 

3- A informação sobre as regiões era um dos dados disponíveis.  

A partir de uma população de 588 participantes, foi montada uma amostra com 233 

projetos com planilhas completas. Com esta amostra pronta iniciou-se a análise 

estatística dos dados do concurso. 

 

Foi mantida a proporção de participação dos países no concurso na amostra 

conforme ilustra a Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1    Relação entre a Amostra da Pesquisa e Inscritos no Concurso 

 

País 

Amostra para 

estudo 

Inscritos no 

concurso 
 

Discrep 
N. Projs % N. Projs % 

Argentina 38 16,3% 96 16,3% 0,0% 

Brasil 68 29,2% 172 29,3% 0,1% 

Chile 7 3,0% 17 2,9% 0,1% 

Colômbia 35 15,0% 88 15,0% 0,1% 

Equador 6 2,6% 14 2,4% 0,2% 

México 39 16,7% 97 16,5% 0,2% 

Nicarágua 4 1,7% 11 1,9% 0,2% 

Outros 13 5,6% 33 5,6% 0,0% 

Peru 5 2,1% 12 2,0% 0,1% 

Venezuela 18 7,7% 48 8,2% 0,5% 

Total 233 100,0% 588 100,0%   

 

 

Para análise da América Latina foram considerados os dados globais, ou seja, de 

toda a amostra. Para a análise detalhada foram considerados apenas os países com 

maior participação, ou seja, Argentina, Brasil, México e Colômbia. A última coluna 

ilustra a discrepância da amostra em relação ao grupo real do concurso. A escolha 

dos projetos participantes pra cada país foi aleatória, escolhida utilizando o 

mecanismo random do programa Excel. 
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3.3.3 Metodologia de Análise dos Dados 

 

Os projetos da amostra foram analisados para verificação das ações e práticas 

presentes. Essa verificação foi feita com base na planilha auxiliar apresentada na  

Tabela 2.8. Nesta planilha é verificada a presença ou não de uma ação.  A 

freqüência de ocorrência das ações foi contada e expressa como porcentagem, de 

projetos que adotaram cada prática de sustentabilidade pelos projetistas.  Esses 

dados foram agrupados por país e por área de projeto.   

 

3.3.4 Validação dos dados 

 

Para validar as conclusões obtidas foi feita uma nova amostra. Esta nova amostra 

contendo os projetos que traz apenas os melhores projetos da amostra estudada. 

Foi considerado que os melhores projetos são o que atingiram pelo menos 50% da 

nota máxima na pré-avaliação. A hipótese é que se as conclusões da análise 

anterior se confirmarem nesta amostra de validação, elas são confiáveis 

(BOLFARINE; BUSSAB, 2005).  

 

3.3.5 Discussão dos Resultados 

 

De posse dos dados do perfil validado e considerando a realidade brasileira, 

procedeu-se a uma discussão dos pontos identificáveis como carência na formação 

dos projetistas sobre a inserção de sustentabilidade nos projetos.  
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4. Análise dos Dados 

 

A análise sobre os dados dos projetos é feita sob diferentes enfoques. O primeiro 

enfoque, mais geral, analisa os projetos em relação a freqüência de incorporação 

das três dimensões da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. O segundo 

enfoque, mais específico, analisa a freqüência com que grupos de ações (sub-

dimensões) de sustentabilidade são incorporados ao projeto. Essas sub-dimensões 

representam uma visão mais refinada. O terceiro enfoque, ainda mais detalhado, 

analisa a freqüência com que diferentes ações são inseridas nos projetos.  

 

Neste trabalho, a análise de um dado é dita geral quando apresenta dados apenas 

sobre as dimensões do tripé de sustentabilidade.  A análise é dita detalhada quando 

apresenta dados sobre as sub-dimensões e ações, tipicamente ligando grupos de 

ações a sub-dimensões. 

 

Optou-se ainda por analisar os dados agrupados de duas formas: por país e por tipo 

de projeto, permitindo assim mais de uma visão dos mesmos dados.   

 

A classificação dos projetos por tipo foi proposta pela organização do concurso, mas 

coube a cada autor a classificação de seu projeto. Conforme mencionado acima, a 

organização do concurso definiu as seguintes classes de projeto: projeto de 

arquitetura; projeto de engenharia; projeto de interesse público; planejamento 

urbano; transporte e infra-estrutura; arte; produto industrial; infra-estrutura para 

comunicação e outros. Para efeito da análise dos dados mantiveram-se os grupos 

com maior freqüência. 

 

A classificação de projetos por país se refere ao local de aplicação do projeto e não 

necessariamente à nacionalidade dos projetistas.  Por motivos de tamanho de 

amostra (relevância estatística), são analisados apenas os quatro países com maior 

presença na amostra: Argentina, Brasil, Colômbia e México. 
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Em toda análise, considerou-se que a predominância de um item é indicada pela 

ocorrência de mais de 50% dos projetos dentro de uma categoria. 

 

A indicação da presença de uma sub-dimensão em um projeto é feita avaliando-se a 

presença no projeto de pelo menos uma das ações que estão associadas a este. A 

presença de uma sub-dimensão em um projeto, freqüentemente está associada a 

mais de uma ação.  Desta forma, a presença de uma ação não exclui a presença de 

outras nem pode ser considerada como um evento estatisticamente independente 

da presença de outras ações.  Similarmente, a presença de uma dimensão num 

projeto é determinada pela presença de alguma sub-dimensão que compõe a 

dimensão, sendo que as sub-dimensões também não são mutuamente excludentes 

nem podem ser assumidos como estatisticamente independentes.  

 

Os resultados da análise de projetos latino-americanos aqui apresentados foram 

parcialmente publicados no XI Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente 

Construído - ENTAC 2006 (CSILLAG; JOHN, 2006).  

 

4.1 Análise Geral 

4.1.1 Análise Geral por Área de Projeto 

 

Como já foi descrita acima, trabalha-se aqui com o conceito que sustentabilidade 

num projeto somente pode ser atingida pela incorporação simultânea das três 

dimensões que formam o tripé da sustentabilidade. A Figura 4.1 apresenta a 

freqüência com que as três dimensões do tripé foram incorporadas nos projetos da 

América Latina por área de projeto.   A área de projeto é seguida pelo número de 

projetos nesta categoria na amostra. 
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Figura 4.1 Freqüência da presença das dimensões do tripé de sustentabilidade por área de projeto 

 

 

Na Figura 4.1 é possível observar claramente que a dimensão ambiental predomina 

em todas as áreas de projeto, o que indica que para os projetistas o conceito de 

sustentabilidade está primordialmente ligado ao tema ambiental – tal como nos 

conceitos de green building desenvolvidos em países desenvolvidos.  Em 

contrapartida, a menor ênfase encontra-se na dimensão econômica.  

 

A área de projetos de utilidade pública é a que tem a melhor avaliação em todos as 

dimensões. Este fato pode ser interpretado como resultado de uma maior pressão 

por sustentabilidade devido a maior visibilidade destes projetos.  Esta pressão tem 

origem em aspectos legais e de opinião pública.  Pode-se concluir que a área pública 

tem a possibilidade de exercer um papel educativo e de referência para as outras 

áreas. Por outro lado, esta conclusão é enfraquecida pelo fato que esta área de 

projeto contou com apenas 10 dos 233 participantes da amostra.  
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Figura 4.2    Presença simultânea das três dimensões por área de projeto 

 

Analisando a presença das dimensões do tripé por área de projeto apresentado na 

Figura 4.1 é passada a ilusão da presença do tripé social-ambiental-econômico da 

sustentabilidade nos projetos. No entanto, a Figura 4.2 apresenta a porcentagem de 

projetos nos quais há ocorrência simultânea das três dimensões.  Os projetos para o 

setor público apresentam a melhor inserção de sustentabilidade. Já os projetos de 

arquitetura, com a maior participação na amostra, tiveram um desempenho abaixo 

da média, inclusive abaixo da média latino-americana apresentada na Figura 4.4.  

Isto mostra que a cobertura das dimensões sócio-econômicas não faz parte do foco 

da maioria dos arquitetos 

4.1.2 Análise Geral por País 

 

Analisando os mesmos projetos, agora agrupados por país, temos outra visão dos 

dados. Por motivos de relevância estatística, são analisados apenas os quatro países 

com maior presença na amostra: Argentina com 38 projetos, Brasil com 68 
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projetos, Colômbia com 35 projetos e México com 39 projetos, conforme ilustrado 

na Figura 4.3.  

 

Figura 4.3    Freqüência da presença das dimensões de sustentabilidade por país 

 

Percebe-se nesta análise que apenas no Brasil e no México cada uma das três 

dimensões foram adotadas por mais de 50% dos projetos, embora as mesmas 

possam não estar incluídas simultaneamente.  Outro ponto que chama a atenção é 

o Brasil ter o melhor desempenho nas dimensões econômica e ambiental, acima da 

média da América Latina. O país com o melhor desempenho na dimensão social é o 

México. Esta análise confirma os resultados da análise feita com enfoque por área 

de projeto, apontando a maior ênfase que os projetistas dão à dimensão ambiental.  
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4.1.3 Presença Simultânea do Tripé de Sustentabilidade 

 

A Figura 4.4 mostra a freqüência de projetos que apresentam simultaneamente 

mais de uma dimensão no projeto,  no total da América Latina. De forma geral, 

pouco mais de 1/3 dos projetos integraram simultaneamente as três dimensões. 

Mas 60% abordam simultaneamente as dimensões social e ambiental. 

 

Se for tomada a posição mais extrema de apenas considerar como “sustentável” os 

projetos que se ocupam das três dimensões, pode-se dizer que a pequena atenção 

às dimensões socioeconômicas acaba inviabilizando a sustentabilidade da maioria 

dos projetos. Poderia haver um refinamento maior desta posição extrema ao se 

considerar a possibilidade de uma dimensão ser parcialmente inserida (com poucas 

ações), ou seja, a mera menção das três dimensões não tornaria o projeto 

automaticamente sustentável. No entanto a delimitação da fronteira entre a 

inserção insuficiente e a inserção suficiente de uma dimensão no projeto é um 

tópico que se preferiu evitar neste trabalho.  
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Figura 4.4    Análise das participações simultâneas das dimensões de sustentabilidade na América 

Latina. 
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Uma análise levando em conta a mesma postura na determinação da 

sustentabilidade com relação aos quatro países analisados é apresentada na Figura 

4.5. O dado da América Latina é repetido para permitir uma comparação local. 
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Figura 4.5    Proporção da Presença Simultânea das Três Dimensões de Sustentabilidade por País 

 

Nenhum país teve predominância do tripé de sustentabilidade, ou seja, mais de 

50% dos projetos com as três dimensões simultaneamente. O Brasil teve o melhor 

desempenho, com 43%, e pode-se dizer que os dados brasileiros são responsáveis 

por elevar o índice da América Latina, pois foi o único país com índice superior ao 

total da América Latina. A Colômbia teve o pior desempenho, com 26% . 

 

4.2 Análise Detalhada por País 

 

Analisando de maneira mais detalhada por país, pode-se compreender quais as 

ações que trazem a presença das dimensões de sustentabilidade aos projetos.  Os 

dados das ações estão detalhados nas Tabela 4.1 a Tabela 4.5 com detalhamento 

das sub-dimensões ambientais. A Tabela 4.6, detalha a dimensão social, e a Tabela 

4.7, a dimensão econômica.  
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4.2.1 Analise da Dimensão Ambiental 

 

Para a análise detalhada dos dados foram observadas as ações associadas às 

dimensões. Em especial, foi adotada para a dimensão ambiental uma divisão em 

sub-dimensões, que agregam ações que contribuem para minimizar um mesmo 

impacto ambiental. A decisão de detalhar mais a dimensão ambiental foi definida 

durante a análise dos projetos.O método (lista das ações) foi baseado nos sistemas 

de avaliação discutido na seção 2.5 que tem um viés ambiental. Para contornar este 

viés foram utilizados critérios do instituto Ethos e Agenda 21 para incluir ações 

sociais e econômicas. Essa tendência então foi atenuada, mas não eliminada. 

 

Tabela 4.1    Participação da Dimensão Ambiental e suas Sub-dimensões Detalhadas por País  

Sub-dimensão 
América 

Latina 
Argentina Brasil Colômbia México 

Total 87% 87% 88% 83% 85% 

Água 43% 34% 51% 26% 62% 

Energia 60% 63% 59% 46% 64% 

Materiais 57% 55% 56% 60% 46% 

Redução de Perdas 32% 37% 31% 23% 28% 

Gestão de Resíduos 16% 11% 19% 14% 10% 

Durabilidade 19% 26% 12% 26% 18% 

Impacto Canteiro 10% 5% 7% 6% 21% 

 

 

A Tabela 4.1 apresenta as freqüências da presença das dimensão ambiental e sub-

dimensões relativas, detalhadas para a América Latina e para os quatro países com 

maior participação no concurso.  Nota-se que a inserção das sub-dimensões 

acontece em graus diferentes. Ao analisar os dados globalmente para a América 

Latina, percebe-se que as sub-dimensões energia, materiais, e água são as com 

maior presença nos projetos. Já as sub-dimensões redução de perdas, durabilidade, 

gestão de resíduos e o  impacto no canteiro foram os menos citados. 
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Nos quatro países analisados, as sub-dimensões de maior presença também são 

aqueles relacionados à energia, aos materiais e à água. A Argentina é uma exceção, 

apresentando a sub-dimensão redução de perdas com maior freqüência nos 

projetos que a sub-dimensão água. As duas discrepâncias chamam a atenção, 

porém o presente trabalho não possui meios de investigar o motivo por trás destes 

números.  Pode-se apenas especular que este comportamento demonstra uma 

despreocupação com a sub-dimensão água; ou uma falta de conhecimento; ou que 

esta sub-dimensão já está tão fortemente incorporada que não vale a pena ser 

mencionado nos projetos. Com relação à redução de perdas, pode-se especular que 

a coordenação modular já é uma prática consolidada no mercado argentino. 

 

Para análise das sub-dimensões ambientais por país, optou-se por agrupar as 

informações dos países em tabelas separadas.  

 

Tabela 4.2    Sub-dimensões e ações ambientais nos projetos Argentinos 

Sub-dimensão %Argentina Ações Mais Freqüentes 
Água 34% 11% sita educação do usuário,  

8% coleta da água da chuva 
8% reuso de água  
53% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Energia 63% 45%Arquitetura bioclimática, 
26% cita uso de energia renovável, 
26% cita utilização de isolamento e inércia térmica 
21% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Materiais 55% 39% Uso de materiais locais, 
21% uso de material reciclável 
24% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Redução de Perdas 37% 26% projeto modular  
11% treinamento de mão de obra 
42% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Gestão de Resíduos 11% 8% redução de perdas 
5% reciclagem ou reutilização de resíduos em canteiro, 
63% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Durabilidade 26% 16% Projeto flexível  
8% Planejamento da vida útil 
53% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Impacto Canteiro 5% 3% Controle de erosão 
3% Controle de ruído 
3% Controle de poeira 
66% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Total 87%  
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A Argentina, conforme a Tabela 4.2, se diferencia dos demais países com a 

presença de redução de perdas dentre as sub-dimensões mais freqüentes. O projeto 

modular, com 26% de participação, é a ação que dá a presença desta sub-

dimensão.  

 

Tabela 4.3    Sub-dimensões e Ações Ambientais dos Projetos Brasileiros 

Sub-dimensões 
Ambientais 

%Brasil Ações Mais Freqüentes 

Água 51% 38% Coleta e uso de água da chuva 
21% reuso de água servida 
12% educação dos usuários 
25% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Energia 59% 38% Arquitetura bioclimática 
28% isolamento térmico e inércia térmica 
22% energia renovável 
21% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Materiais 56% 37% Uso de materiais locais 
22% utilizar materiais recicláveis 
19% uso de solo estabilizado ou taipa 
29% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Redução de Perdas 31% 18% Treinamento da mão de obra 
12% controle de perdas 
  9% projeto modular 
41% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Gestão de Resíduos 19% 15% Reciclagem ou reutilização de resíduos no canteiro 
  9% redução de perdas 
  7% segregação de resíduos no canteiro 
54% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Durabilidade 12% 4% Projeto flexível 
4% proteção dos materiais 
3% projeto para manutenção 
53% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Impacto Canteiro 7% 3% Economia de água 
3% Tratamento de esgoto 
1% controle de erosão 
59% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Total 88%  
  

 

Os dados referentes ao Brasil presentes na Tabela 4.3 serão analisados com detalhe 

na Seção 4.2.5. 
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Tabela 4.4    Sub-dimensões e Ações Ambientais dos Projetos da Colômbia 

Sub-dimensão 
Ambiental % Colômbia Ações Mais Freqüentes 

Água 26% 

17% coleta e uso de água da chuva 
11% reuso de água servida 
11% retenção de água da chuva  
43% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Energia 46% 

37% arquitetura bioclimática  
17% energia renovável 
6% aquecimento solar  
6% inércia térmica e isolamento térmico 
40% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Materiais 60% 

51%Uso de materiais locais 
17% uso de madeira de reflorestamento 
14% uso de solo estabilizado ou taipa 
31% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Redução de Perdas 23% 

17% Projeto modular  
6% seleção de materiais com baixa perda 
6% treinamento da mão-de-obra 
54% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Gestão de Resíduos 14% 

6% Reciclagem ou reutilização de resíduos no canteiro 
3% redução de perdas 
3% segregação de resíduos no canteiro 
3% destinação responsável dos resíduos 
57% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Durabilidade 26% 

14% projeto flexível 
9% planejamento da vida útil 
3% projeto para manutenção 
3% projeto para desmonte 
40% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Impacto Canteiro 6% 
6% controle de poeira 
3% controle de ruído 
63% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Total 83%  
 

Os projetos colombianos, conforme a Tabela 4.4, diferentemente dos outros países, 

dão a mesma ênfase à sub-dimensão água que à sub-dimensão durabilidade, ambos 

com 26% de freqüência nos projetos. 
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Tabela 4.5    Sub-dimensões e Ações Ambientais dos Projetos Mexicanos 

Sub-dimensão 
Ambiental % México Ações Mais Freqüentes 

Água 

62% 31% coleta e uso de água da chuva 
21% retenção de água de chuva  
18% permeabilidade do solo 
23% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Energia 

64% 46% Arquitetura Bioclimática 
23% isolamento térmico e inércia térmica 
23% energia renovável 
18% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Materiais 

46% 41% uso de materiais locais 
8% uso de materiais recicláveis 
8% uso de solo estabilizado ou taipa 
36% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Redução de Perdas 

28% 21% projeto modular 
8% seleção de materiais de baixa perda 
8% treinamento da mão de obra 
44% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Gestão de Resíduos 

10% 8% redução de perdas 
5% reciclagem ou reutilização de resíduos no canteiro 
3% segregação de resíduos no canteiro 
51% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Durabilidade 

18% 10% projeto flexível 
8% planejamento da vida útil 
3% proteção de material 
3% projeto de desmontagem 
54% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Impacto Canteiro 

21% 8% Tratamento de esgoto 
8% Economia de água 
5% controle de poeira 
51% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Total 83%  
 

 

Os projetos mexicanos, conforme a Tabela 4.5, destacam-se pela grande 

preocupação com as sub-dimensões enérgica, com 64%, e água, com 62%.  No 

primeiro caso, a ação mais freqüente é a utilização de arquitetura bioclimática e no 

segundo caso, a ação mais freqüente é o uso de água da chuva. 
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4.2.2 Análise da Dimensão Social 

 

Na dimensão social, conforme ilustra a Tabela 4.6 foram destaques: a participação 

dos agentes no processo do empreendimento; e  a integração das partes envolvidas 

no processo. A primeira envolve o trabalho da comunidade, por exemplo, em 

mutirões. A segunda se dá quando a comunidade opina e toma parte no processo 

decisório de diversos itens do projeto. A ação integração das partes foi considerada 

pelos avaliadores como uma ação distinta da participação dos agentes no processo 

do empreendimento. 

 

Tabela 4.6    Ações mais freqüentes incorporadas na Dimensão social para países selecionados.   

País 
Dimensão 

social (%) 
Ações mais freqüentes 

Argentina 66% 37% Respeito pelos vizinhos,  

18% Participação dos agentes envolvidos 

34% Não se posiciona 

Brasil 59% 41% Integração dos agentes envolvidos 

40% Participação dos agentes envolvidos 

13% Respeito pelos vizinhos 

13% Respeitos pelos trabalhadores de obra 

41% Não se posiciona 

Colômbia 57% 31% Participação dos agentes envolvidos 

29% Integração dos agentes envolvidos 

26% Respeito pelos vizinhos 

43% Não se posiciona 

México 

 

 

 

67% 41% Integração dos agentes envolvidos 

31% Participação dos agentes envolvidos 

28% Respeito pelos vizinhos 

33% Não se posiciona 

América Latina 
64% 

 

36% integração dos agentes envolvidos 

34% participação dos agentes envolvidos 
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Para todos os países, a dimensão social se manifestou majoritariamente através das 

ações: respeito pelos vizinhos, participação dos agentes envolvidos e integração dos 

agentes envolvidos. Em todas elas com uma freqüência de mais de 30% dos 

projetos.  Outras ações sociais possíveis de serem adotadas não foram incorporadas 

em projeto de nenhum país, tais como: adaptação para excepcionais ou idosos; 

responsabilidade social na escolha de fornecedores; e melhoria das condições e 

procedimentos no trabalho. Conclui-se que o leque de ações ligadas à área social é 

mais restrito ao entorno físico, e ignora a qualidade de vida das pessoas envolvidas 

no processo. 

 

4.2.3 Análise da Dimensão Econômica 

 

Na dimensão econômica, conforme apresentado na Tabela 4.7, a ação de maior 

presença em todos os casos foi a preocupação com a viabilidade econômica. Note 

que isto apenas informa que os projetistas se preocuparam em justificar a 

viabilidade econômica, o que não implica que esta viabilidade foi verificada. 

 

Tabela 4.7    Ações mais freqüentes incorporadas na Dimensão econômica para países selecionados.  

Países Dimensão 
Econômica (%) Ações Mais Freqüentes 

Argentina 
42% 32% Viabilidade econômica 

13% Economia de recursos 
53% Não apresenta dados consistentes 

Brasil 

65% 57% Viabilidade econômica 
26% Economia de recursos 
22% Compatível com as demandas e restrições do entorno 
35% Não apresenta dados consistentes 

Colômbia 

46% 40% Viabilidade econômica 
11% Compatível com as demandas e restrições do entorno 
9 % Economia de recursos 
54% Não apresenta dados consistentes 

México 

51% 41% Viabilidade econômica 
26% Compatível com as demandas e restrições do entorno 
21% Economia de recursos 
49 % Não apresenta dados consistentes 

América Latina 54% 45% Viabilidade Econômica 
19% Compatível com Demanda 
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É digno de nota que em todos os países, exceto no Brasil, a maioria dos projetos 

não se preocupou com nenhuma ação na dimensão econômica e, mesmo no Brasil, 

a freqüência de projetos sem esta preocupação é bastante alta.  Quase nenhum 

projeto mencionou novas formas de financiamento e os impactos regionais, no nível 

econômico, do projeto. 

 

4.2.4 Discussão das ações de sustentabilidade  

 

Seguindo a tendência global da América Latina, todos os candidatos de todos países 

se preocuparam principalmente em incluir ações voltadas para dimensão ambiental 

principalmente nas sub-dimensões água, energia e materiais.  

 

Para todos os países, excetuando a Argentina que dá ênfase ao projeto modular, as 

ações recorrentes na dimensão ambiental: para a sub-dimensão água, a ação coleta 

e uso de água da chuva; para a sub-dimensão energia, arquitetura bioclimática; e 

para a sub-dimensão materiais, utilização de materiais locais.  

 

É importante observar que quase na totalidade dos projetos, as ações escolhidas 

estão no domínio do projeto e no início do ciclo de vida da edificação. Quase 

nenhuma ação ligadas às fases de obra, uso, manutenção e operação do edifício é 

incorporada.  

 

Também não foram detectadas soluções que utilizam tecnologia intensiva para 

alcançar algum objetivo. Nem para economizar água ou energia, nem para soluções 

que se centram na eficiência. Os projetistas mostraram preferências por soluções já 

tradicionais, como arquitetura bioclimática, inércia térmica, reuso de água etc. 

 

Também chama a atenção que soluções simples e baratas não tiveram grande 

presença, como preocupação com a permeabilidade do solo, utilização de 
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equipamentos economizadores, materiais reciclados e certificados, etc.  

Similarmente ao que foi mencionado acima, podemos imaginar se estas ações não 

foram citadas por falta de conhecimento dos projetistas, ou por não serem 

relevantes à maioria dos projetos, ou ainda porque estas questões já são 

consideradas resolvidas.   

 

Analisaremos agora mais detalhadamente o caso do Brasil. 

 

4.2.5 Discussão das ações de sustentabilidade dos projetos brasileiros 

 

Devido à maior disponibilidade de dados sobre a realidade do Brasil, e ao fato da 

autora ser brasileira, procedeu-se a uma análise específica dos projetos brasileiros.  

O Brasil foi o país com maior participação no concurso (e conseqüentemente, da 

amostra utilizada) com 29% dos projetos.  

 

A Tabela 4.1 mostra que a dimensão ambiental esteve presente em 88% dos 

projetos brasileiros. Mas, vê-se na Figura 4.6 que apenas 43% dos projetos 

incluíram simultaneamente todas as dimensões.  Uma redução semelhante pode ser 

notada nos outros países.   

 

Analisando as dimensões independentemente fornecidas na Tabela 4.1 vemos que a 

dimensão ambiental está  presente em 88% dos projetos, a econômica em 65% e a 

social em 59%. Isto indica que a inserção da dimensão social precisa ser 

estimulada.  

 

A Figura 4.6 mostra a freqüência de projetos brasileiros que apresentam as três 

dimensões, e qual a freqüência de pares de dimensões com presença simultânea.   
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Figura 4.6    Proporção da presença das Dimensões de Sustentabilidade simultâneas nos Projetos 

Brasileiros. 

  

A freqüência de 46% da dupla social-econômica confirma a indicação acima sobre a 

carência no tratamento da dimensão social nos projetos brasileiros e aponta esta 

como a dimensão que deve ser estimulada para aumentar a sustentabilidade dos 

projetos. Um maior engajamento dos projetistas na erradicação destes problemas 

tem o potencial de afetar positivamente os indicadores sócio-econômicos. A 

omissão, neste caso, leva à perpetuação dos problemas sociais existentes como 

informalidade, trabalho infantil, falta de segurança no trabalho, desrespeito aos 

idosos e deficientes, consumo de produtos que desconsideram conceitos da 

responsabilidade social, etc. 

 

Por motivo da predominância da dimensão ambiental, analisaremos a seguir as três 

sub-dimensões mais praticados pelos projetistas brasileiros. 

 

Em relação à dimensão ambiental, é importante dizer que desde o ano de 2001 com 

o PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat; PBQP-H, 

2004) uma série de normas foram introduzidas na indústria brasileira que alteraram 

43%

53%

59%

46%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Utilização das 3 dimensões
simultaneamente

social+economico

ambiental +econômcio

social+ambiental
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a qualidade dos materiais. No caso, por exemplo, das bacias sanitárias, hoje são 

produzidas com descarga de 6 litros de água e não mais 12 a 15 litros. Isso é uma 

possível justificativa para a baixa participação da sub-dimensão água no projetos, 

conforme a Tabela 4.3, com apenas 43% e tendo a ação mais citada a coleta e uso 

de água da chuva com 38% enquanto a ação equipamentos economizadores com 

apenas 9%10.  

 

Com relação à questão da água nos centros urbanos do Brasil, os problemas de 

abastecimento estão diretamente relacionados ao crescimento da demanda, ao 

desperdício e à urbanização descontrolada que atinge regiões de mananciais 

(OLIVEIRA, 1999). Segundo (ISA, 2005), a baixa eficiência das empresas de 

abastecimento se associa ao quadro de poluição; as perdas na rede de distribuição 

por roubos e vazamentos atingem entre 40% e 60%; além de 64% das empresas 

não coletam o esgoto gerado. O saneamento básico não é implementado de forma 

adequada, já que 90% dos esgotos domésticos e 70% dos afluentes industriais são 

jogados sem tratamento nos rios, açudes e águas litorâneas, o que tem gerado um 

alto nível de degradação. 

 

Esta situação justifica a preocupação que os projetistas demonstram ter com a ação 

mais citada, que é o uso de água da chuva.  Some-se a isto a constante divulgação 

dos efeitos que o aquecimento global terá sobre as fontes de água, que agrava o 

grau de prontidão com relação aos problemas hídricos.  

 

No Brasil encontramos uma situação energética delicada. Segundo Marco Antônio 

Coelho, em editorial da Revista de Estudos Avançados da USP há diferentes opiniões 

sobre a previsão da demanda de energia nos próximos anos, além de diferentes 

opiniões sobre a estratégia a ser seguida. Enquanto alguns defendem o aumento da 

produção de energia outros defendem buscas de soluções com menor impacto como 

a uso racional e eficiente (COELHO, 2007). 

 

                                         
10 Ver apêndice de dados fornecido no CD anexo. 
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Coelho ainda destaca que há uma campanha para que o governo aplique recursos 

financeiros elevados na construção de usinas hidrelétricas, termelétricas e nucleares 

e em oleodutos, gasodutos e outras obras.  A justificativa apresentada para estes 

investimentos é a ameaça de apagão em curto prazo. Deixam-se de lado 

advertências para a necessidade de uma política energética racional, eficiente e 

competitiva, a qual poderia levar a uma economia de 33 bilhões de reais na conta 

nacional de eletricidade no prazo de 13 anos.  

 

É importante salientar que, em São Paulo, o apagão de 2001 teve um aspecto 

educativo para os consumidores, que aprenderam formas para economizar energia. 

Esta experiência não se viu refletida nos projetos. A ação de inserção de 

equipamentos economizadores foi de apenas 4%. Em contrapartida, a utilização de 

conceitos da arquitetura bioclimática, criados na década de 70 pelos irmãos Olgay 

(OLGYAY, 1973) foi a mais citada, participando de 38% dos projetos.  

 

Por fim, na sub-dimensão materiais, já existe uma lista de empresas e produtos que 

estão de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas feita 

pelo programa PBQP-H (PBQP-H, 2004) mesmo não havendo uma consciência 

disseminada de que a qualidade é uma condição necessária à sustentabilidade  

Além disso os projetistas podem obter referências sobre avaliação técnica de 

materiais no SINAT – sistema nacional de avaliação técnica. Este sistema foi feito 

para dar suporte e avaliar novos produtos utilizados nos processos de construção 

(SINAT, 2007). 

 

Mas, isto é ainda é insuficiente e incompleto devido à falta de dados que deveriam 

ser fornecidos pelos fabricantes e que impede a análise do ciclo de vida dos 

produtos e conseqüentemente dificulta a incorporação dos critérios que avaliam a 

sustentabilidade dos materiais. Esta situação se repete em quase todos os países da 

América Latina. Uma solução encontrada pelos projetistas para esta falta de 

informação foi trabalhar com materiais locais, o que garante distâncias curtas de 

transporte além do uso de mão-de-obra local. Essa ação foi a mais praticada pelos 

projetistas na sub-dimensão materiais, estando presente em 37% dos projetos que 
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inseriram a dimensão ambiental. No caso brasileiro esta decisão dos projetistas faz 

sentido, pois o Brasil tem dimensões enormes, o transporte predominante é 

rodoviário que tem um maior impacto. 

 

Em relação aos resíduos dos materiais, a resolução 307 do Conama que entrou em 

vigor em janeiro de 2003, considera que a atividade da construção civil deve ser 

responsável pelos resíduos gerados e resultantes de suas atividades (CONAMA, 

2002). Em nossa análise vemos que esta resolução é ignorada pelos projetistas e 

isso se reflete na baixíssima participação da sub-dimensão gestão de resíduos com 

apenas 16%. 

 

4.3 Análise Detalhada por Área de Projeto 

 

Nesta etapa, os 233 projetos da amostra foram reagrupados por área do projeto 

especificada pelo concurso. Como foi dito anteriormente, foram analisadas as quatro 

áreas de projeto com maior participação e o restante foi agrupado junto com a 

categoria outros. Os quatro grandes grupos são: Arquitetura, com 133 projetos 

participantes (projeto de arquitetura residencial, escolar, industrial etc); Projetos 

Públicos, com 10 projetos participantes (projetos ligados a ONGs e comunitários); 

Projetos de Urbanismo com 36 projetos (desenho urbano, planejamento urbano, 

planejamento regional); e Engenharia Civil com 15 projetos. No grupo chamado 

Outros há 39 projetos pertencentes às áreas que aparecem em menor quantidade 

como arte, infra-estrutura de comunicação, produtos industrializados e infra-

estrutura de transportes. A participação das diferentes áreas é apresentada na  

Figura 4.7. 
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Figura 4.7    Proporção dos Projetos em Relação a Área de Atuação 

 

A categoria projeto público se refere a projetos de utilidade pública, ou seja, ligados 

ao uso da comunidade e a ONGs. Não se trata necessariamente de projetos 

estatais, pois há nesta categoria estudos sem previsão de implantação. 

 

Tabela 4.8    Comparação entre Áreas de Projeto em Relação a Presença das Dimensões e Sub-

dimensões. 

Dimensão Sub-
dimensão Arquitetura Projetos 

Urbanos 
Projetos 
Públicos Engenharia Outros 

Social Total 62% 72% 80% 60% 62% 

Econômica Total 51% 50% 80% 60% 56% 

A
m

bi
en

ta
l 

Total 89% 81% 100% 73% 85% 
Água 42% 47% 30% 33% 49% 
Energia 68% 42% 60% 20% 62% 
Materiais 64% 42% 90% 33% 49% 
Redução de 
Perdas 32% 14% 60% 47% 38% 

Gestão de 
Resíduos 13% 11% 40% 33% 18% 

Durabilidade 20% 17% 30% 13% 18% 

Impacto 
Canteiro 10% 11% 0% 13% 13% 

Engenharia 
6%

Planejamento Urbano 

15%

Outros 17% Arquitetura 58%

Projetos Públicos
4%
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Podemos comparar a atuação das diferentes áreas de projeto nas diferentes 

dimensões e sub-dimensões pela Tabela 4.8. Chama a atenção as freqüências 

associadas a Projetos Públicos em relação aos demais.  No total da dimensão 

ambiental, destacam-se os projetos de Arquitetura.  Nos totais por dimensão, todas 

as áreas aparentam um bom desempenho, com freqüências maiores que 50%.  No 

entanto, quando analisamos as freqüências de incidência simultânea das três 

dimensões de sustentabilidade na Figura 4.8, notamos que apenas a área de 

Projetos Públicos possui mais de 50% dos projetos que incluem simultaneamente 

preocupações com as três dimensões de sustentabilidade. 

 

35%

60%

42%

46%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Arquitetura (133)

Projetos Públicos
(10)

Urbanismo (36)

Engenharia Civil
(15)

Outros (39)

 

Figura 4.8    Presença das Três Dimensões de Sustentabilidade Simultaneamente por Área de Projeto 

 

 

A seguir, apresentaremos os dados detalhados por área de projeto. 

4.3.1 Arquitetura 

 

Como ilustrado na Figura 4.7, a área de projeto com maior participação no concurso 

foi Arquitetura, com 133 projetos. Estes projetos foram distribuídos em subáreas de 

acordo com a  Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9    Projetos Arquitetônicos por Tipos com as Quantidades Presente na Amostra 

Tipo de projeto Quantidade amostra porcentagem 
Arquitetura educacional 25 18,8% 
Arquitetura adm. e negócios 13 9,8% 
Arquitetura para saúde 13 9,8% 
Arquitetura habitacional 76 57,1% 
Arquitetura para fabricas 5 3,8% 
Arquitetura transp e infra 1 0,8% 
Total 133 100,0% 

 

A arquitetura habitacional predominou fortemente na categoria projeto 

arquitetônico, com 57% dos projetos como mostra a Tabela 4.9.   

 

Analisaremos agora como as dimensões, sub-dimensões e ações se distribuem nos 

projetos de Arquitetura conforme ilustra a  Tabela 4.10.  

Tabela 4.10    Projetos Arquitetônicos 

Dimensões % Arquitetura Ação mais freqüente 

Social 

62% 35% integração dos agentes envolvidos 
33% participação dos agentes envolvidos 
24% respeito pelos vizinhos 
39% não se posiciona 

Econômica 

51% 44% é possível de se realizar 
17% compatível com demanda e restrição do entorno 
17% economia de recursos 
58% não apresenta dados compatíveis 

Ambiental 89%  

S
ub

-d
im

en
sõ

es
 A

m
b

ie
n

ta
is

 

Água 

42% 27% Coleta e uso de água da chuva 
16% reuso de água servida 
13% retenção de água de chuva 
38% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Energia 

68% 52% arquitetura bioclimática 
27% isolamento térmico e inércia térmica 
24% energia renovável 
17% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Materiais 

64% 
  

50% uso de materiais locais 
18% uso material reciclado 
17% uso madeira de reflorestamento ou certificada 
21% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Redução de 
Perdas 

32% 21% projeto modular 
11% treinamento da mão de obra 
7% seleção de material com baixa perda 
41% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Gestão de 
Resíduos 

13% 7% redução de perdas 
5% reciclagem e reutilização de resíduos 
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56% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 
 

Durabilidade 
20% 14% projeto flexível  

8% planejamento da vida útil 
50% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

Impacto 
Canteiro 

10% 5% tratamento de esgoto 
2% controle de erosão, poeira, economia de água 
59% não especifica a ação que visa a ecoeficiência 

 

 

Pode-se ver que a área de projeto arquitetura segue a tendência predominante na 

América Latina, dando prioridade à dimensão ambiental. As sub-dimensões 

ambientais seguem a mesma tendência dos projetos latino-americanos, ou seja, há 

uma maior participação da sub-dimensão energia, seguido de materiais e a seguir a 

sub-dimensão água. Há um melhor desempenho para a sub-dimensão energia e 

materiais e um pior desempenho para a sub-dimensão água em relação aos totais 

latino-americanos. É digno de nota que a sub-dimensão água tenha tão baixa 

participação (42%) nos projetos arquitetônicos.    

 

As ações associadas às sub-dimensões coincidiram com as ações mais citadas pelos 

projetos latino-americanos: uso de soluções da arquitetura bioclimática com 52% 

de participação e uso de materiais locais com 50% de participação nos projetos. 

Não houve predomínio de nenhuma outra ação.  

 

4.3.2 Projetos Públicos 

 

Os projetos de utilidades pública apresentaram um comportamento diferente do 

padrão apresentado pelas outras áreas, tendo um predomínio da dimensão 

econômica, conforme os dados da  Tabela 4.11.  Sua influência no panorama geral 

não foi maior devido ao pequeno volume de projetos nesta área, contando com 

apenas 10 dos 233 projetos na amostra. Uma explicação possível para esta 

divergência é a existência de legislação rigorosa e um programa exigente.  
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Tabela 4.11    Projetos Públicos 

 

 

 

A ação mais praticada na sub-dimensão água está relacionada com a educação dos 

usuários, o que é completamente fora da tendência, onde esta ação raramente é 

mencionada. Foi mencionada em apenas 20% dos projetos, mas é uma ação 

adequada para projetos de natureza pública. Outra ação positiva é a reciclagem ou 

reutilização de resíduos em canteiros, presentes em 40% dos projetos. Por outro 

lado, é surpreendente que haja 0% de ações relacionadas com a sub-dimensão 

impacto do canteiro.  

 

4.3.3 Projetos Urbanos 

 

Os dados sobre projetos urbanísticos estão apresentados na Tabela 4.12.  Os 

seguintes itens diferenciam os dados desta área. 

 

Sub-dimensão % Projetos 
Públicos Ação Mais FreqÜente 

Social 80% 50% participação dos agentes envolvidos 
40% Integração dos agentes envolvidos 

Econômica 80% 70% viabilidade econômica  
30% economia de recursos 
30% novos modelos de financiamento 

Total 100%  
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Água 30% 20% educação dos usuários 
10% coleta e uso de água de chuva 
10% reuso de água servida 
10% retenção de água de chuva 

Energia 60% 40% isolamento térmico e inércia térmica 
30% arquitetura bioclimática 
30% aquecimento solar de água 

Materiais 90% 60% uso de materiais locais 
40% utilizar materiais recicláveis 

Redução de Perdas 60% 40% projeto modular  
30% treinamento de mão-de-obra 

Gestão de Resíduos 40% 40% reciclagem ou reutilização de resíduos em 
canteiro 
10% Redução de perdas 

Durabilidade 30% 30% projetos flexíveis 
Impacto Canteiro 0% 0% 
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Esta é a área de projeto que mais promove o respeito pela comunidade envolvida, 

tendo relevante participação das ações respeito pelos vizinhos, com 44%, e 

participação e integração dos agentes envolvidos, com 36%. Isto está de acordo 

com o caráter comunitário dos projetos desta área. 

 

Na dimensão ambiental, é a área que mais cita permeabilidade do solo, mas mesmo 

assim uma participação pequena de apenas 22%. Na sub-dimensão energia, 

destaca-se por ter a ação energia renovável (25%) mais citada que ações voltadas 

para características da arquitetura bioclimática. 

 

Tabela 4.12    Planejamento Urbano 

Sub-dimensão % 
Planejamento 
Urbano 

Ação Mais freqüente 

Social 72% 44% respeito pelos vizinhos 
36% participação dos agentes envolvidos 
36% Integração dos agentes envolvidos 

Econômico 50% 39% viabilidade econômica 
22% compatível com as demandas e restrições do 
entorno 
22% grande impacto regional 

Ambiental 81%  
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Água 47% 22% permeabilidade do solo 
17% coleta e uso de água da chuva 

Energia 42% 25% energia renovável 
19% arquitetura bioclimática 

Materiais 42% 39% uso de materiais locais 
Utilização de materiais recicláveis 

Redução de Perdas 14% 11% treinamento da mão-de-obra 
3% seleção de materiais com baixa perda 

Gestão de Resíduos 11% 8% redução de perdas 
6% reciclagem e redução de resíduos no canteiro 

Durabilidade 17% 8% planejamento da vida útil 
6% proteção dos materiais 
6% projetos para manutenção 

Impacto Canteiro 11% 6% controle de erosão 
 

Vale a pena mencionar que na etapa mundial do concurso houve empate para o 

primeiro lugar. Um dos premiados foi um projeto latino americano da Venezuela. 

Trata-se de um projeto de integração urbana de uma favela em Caracas conforme 

ilustra a Figura 3.3.  
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4.3.4 Projetos de Engenharia 

 

Os projetos de engenharia apresentam grande participação de algumas ações que 

nas outras áreas de projeto são minoritárias, conforme ilustrado na Tabela 4.13. 

Podemos citar na dimensão social 27% melhoria das ações e procedimentos de 

trabalho. 

 

Na dimensão ambiental, os projetos de engenharia apresentam ações que não são 

citadas em nenhuma outra área.  A sub-dimensão água apresenta presença 

destacada da medição setorizada com 13%, sendo esta a segunda ação de maior 

presença nesta sub-dimensão; na sub-dimensão energia aparece com uma 

presença pequena, de apenas 7%, sistema de gestão on-line e medição de edifícios.    

 

Tabela 4.13    Projeto de Engenharia 

Sub-dimensão engenharia Ação Majoritária 
Social 60% 27% Integração dos agentes envolvidos 

27% Participação dos agentes envolvidos 
27% Melhoria das condições e procedimentos de 
trabalho 

Econômico 60% 53% possível de se realizar  
47% economia de recursos 

Ambiental 73%  
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Água 33% 20% coleta e uso de água da chuva 
13% medição setorizada 

Energia 20% 13% Arquitetura Bioclimática 
7% sistema de gestão on-line e medição de edifícios 

Materiais 33% 20% uso de materiais locais 
13% uso de materiais recicláveis 

Redução de 
Perdas 

47% 33% controle de perdas 
20% projeto modular  

Gestão de 
Resíduos 

33% 27% redução de perdas 
20% reciclagem ou reutilização de resíduos no canteiro 

Durabilidade 13% 10% projeto flexível 
7% proteção de material 
7% projeto de desmontagem 

Impacto 
Canteiro 

13% 7% Tratamento de poeira 
7% Economia de água 
7% controle de ruído 

  Total    
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4.3.5 Outros 

 

Quanto aos demais projetos que forma agrupados no grupo Outros, vemos a 

mesma tendência latino-americana, como pode ser visto na Tabela 4.14.  

 

Tabela 4.14    Projeto Grupo Outros 

Dimensão Outros Ação Majoritária 
Social 62% 41% Integração dos agentes envolvidos 

36% Participação dos agentes envolvidos 

Econômico 56% 44% possível de se realizar 
23% compatível com as demandas e restrições do entorno 

Ambiental 85%  
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Água 49% 28% coleta e uso de água da chuva 
23% reuso de água servida 

Energia 62% 51% Arquitetura Bioclimática 
28% energia renovável  
28% inércia e isolamento térmico 

Materiais 49% 44% uso de materiais locais 
8% uso de materiais recicláveis 
8% uso de madeira de reflorestamento ou madeira 
certificada ou madeira não em extinção 
8% uso de solo estabilizado 

Redução de Perdas 38% 23% projeto modular  
15% treinamento da mão-de-obra 

Gestão de Resíduos 18% 8% redução de perdas 
5% reciclagem ou reutilização de resíduos no canteiro 
5% segregação dos resíduos no canteiro 

Durabilidade 18% 10% projeto flexível 
5% projeto de manutenção 
5% planejamento da vida útil 
5% projeto de desmontagem 

Impacto Canteiro 13% 10% Economia de água 
 

4.4 Ações com Baixa Presença  

 

A Tabela 4.15 apresenta as ações com presença abaixo de 10% na amostra, tanto 

na América Latina como no Brasil. Há grande coincidência entre estas ações nos 

casos brasileiro e latino-americano, com pequenas diferenças na dimensão social e 
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nas sub-dimensões redução de perdas na construção, gestão de resíduos e 

durabilidade. 

 

Na dimensão social a ação “respeito pelo trabalhador da construção” tem na 

amostra da América Latina uma inserção de 8,6% enquanto no Brasil tem a 

inserção de 13,2%. 

 

Na sub-dimensão redução de perdas na construção há duas ações que se destacam: 

controle de perdas com apenas 5,6% na América Latina e 11,8% no Brasil; e 

projeto modular, onde o Brasil apresenta apenas 8,8% enquanto a América Latina 

apresenta 19,3%. Os projetos argentinos contribuíram para este resultado. 

 

A sub-dimensão gestão de resíduos tem todas suas ação muito pouco inseridas nos 

projetos, mas mesmo assim tem a pequena diferença na ação “reciclagem ou 

reutilização de perdas” onde o Brasil tem 14,7% contra 7,3% da América Latina. 

 

A sub-dimensão durabilidade também tem suas ações pouco inseridas se 

diferenciando na ação projeto flexível onde a América Latina tem uma melhor 

inserção nos projetos com 10,7% contra 4,4% de inserção nos projetos brasileiros.  

 

A dimensão econômica e sub-dimensões água, energia, materiais e impacto 

ambiental no canteiro apresentam resultados muito próximos.  

 

Tabela 4.15 Ações citadas menos de 10% nos projetos Latino Americanos e nos projetos Brasileiros 

Dimensão Social - AL   Dimensão Social - BR   
Adaptação para excepcionais ou 
idosos 

5,20%   Melhoria das condições e procedimentos 
no trabalho 

4,40% 

Melhoria das condições e 
procedimentos no trabalho 

6,90%   Adaptação para excepcionais ou idosos 5,90% 

Seleção de fornecedores com 
base em critérios de 
responsabilidade social 

7,30%   Seleção de fornecedores com base em 
critérios de responsabilidade social  

8,80% 

Respeito pelos trabalhadores da 
construção 

8,60%   
    

Água - AL   Água - BR 
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Sistema de gestão de água 0,90%   Sistema de gestão de água 0,00% 
Sistema de Informação: medição 
on-line de consumo de água 

1,30%   Sistema de Informação: medição on-line 
de consumo de água 

1,50% 

Medição setorizada 2,60%   Medição setorizada 2,90% 
Equipamentos economizadores 4,30%   Equipamentos economizadores 8,80% 
Permeabilidade do solo 9,00%       

Energia - AL   Energia - BR 
Sistema de medição e gestão on-
line de edifícios 

0,40%   Sistema de medição e gestão on-line de 
edifícios 

1,50% 

Uso de simulação para analise 
do desempenho térmico e 
energético 

1,30%   Uso de simulação para analise do 
desempenho térmico e energético 

2,90% 

Simulação de iluminação natural 1,70%   Simulação de iluminação natural 2,90% 
Aparelhos economizadores 3,00%   Aparelhos economizadores 7,40% 

Materiais - AL   Materiais - BR 
Evitar o uso materiais tóxicos 0,40%   Evitar o uso materiais tóxicos 0,00% 
Utilizar materiais contendo 
resíduos 

6,40%  
    

Redução de perdas de construção - AL   Redução de perdas de construção - BR 
Controle de perdas 5,60%   Seleção de materiais com baixas perdas 5,90% 
Seleção de materiais com baixas 
perdas 6,00%   

Projeto modular  8,80% 

Gestão de resíduos - AL   Gestão de resíduos -  BR 
Destinação responsável para 
reciclagem 

2,60%   Destinação responsável para reciclagem 1,50% 

Segregação dos resíduos em 
canteiro 

3,40%   Segregação dos resíduos em canteiro 7,40% 

Reciclagem ou Reutilização de 
resíduos em canteiro 

7,30%   Redução de perdas 8,80% 

Redução de perdas 8,60%       
Durabilidade - AL   Durabilidade - BR 

Proteção dos materiais 2,60%   Projeto para manutenção 0,00% 
Projeto para manutenção 2,60%   Projeto para desmontagem 0,00% 
Projeto para desmontagem 3,00%   Planejamento da vida útil 2,90% 
Planejamento da vida útil 6,40%   Proteção dos materiais 4,40% 

      Projeto flexível 4,40% 
Impacto ambiental do canteiro AL   Impacto ambiental do canteiro - BR 

Controle de ruído 1,30%   Controle de poeira 0,00% 

Controle de poeira 2,10%   Controle de ruído 0,00% 
Controle de erosão 2,60%   Controle de erosão 1,50% 
Tratamento de esgoto 3,40%   Tratamento de esgoto 2,90% 

Economia de água 3,90%   Economia de água 2,90% 
Dimensão Econômica - AL   Dimensão Econômica - BR 

Novos modelos de financiamento 3,90%   Novos modelos de financiamento 4,40% 
Grande impacto regional  8,60%   Grande impacto regional  4,40% 
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4.5 Conclusões do capítulo 

A compreensão que a sustentabilidade depende de um tripé envolvendo ambiente, 

sociedade e economia não esta consolidada na América Latina. Apenas 37% dos 

projetos latino-americanos e 43% dos projetos brasileiros incorporam ações nas 

três dimensões apesar do formulário de inscrição solicitar explicitamente.  

 

Tanto sob o enfoque por país como por área de projeto, a prioridade dos projetistas 

é a dimensão ambiental, seguida da dimensão social e por último a dimensão 

econômica. Refletem, portanto, uma visão gerada nos países desenvolvidos, onde a 

questão social já esta resolvida. 

 

Os países da América Latina ainda tem muito a evoluir na área de sustentabilidade, 

pois todos precisam chegar a um estado onde a maioria dos projetos contemplem 

simultaneamente as três dimensões de sustentabilidade. Nenhum país da América 

Latina teve pelo menos 50% dos projetos com presença nas três dimensões de 

sustentabilidade simultaneamente. 

 

As ações propostas estão principalmente ligadas à fase do projeto do 

empreendimento. Poucas ações foram propostas para a fase de uso, manutenção ou 

e operação. As ações ligadas à etapa de construção da edificação aparecem apenas 

em 10% dos projetos. Conclui-se que também que há falta de compreensão da 

necessidade de abordagem total do ciclo de vida da edificação. 

 

As ações com maior presença na dimensão social foram as ações com ênfase na 

integração e na participação dos agentes envolvidos.  

 

Para reduzir o consumo de energia há uma preferência pela utilização da arquitetura 

bioclimática em detrimento de ações tecnologicamente mais modernas.  A 

arquitetura bioclimática foi desenvolvida na década de 70 para atender 

preocupações de então.  Esta solução é insuficiente para as demandas modernas, 
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pois não considera soluções de eficiência energética e ferramentas modernas de 

projeto, como os modelos computacionais ferramentas para simular desempenho 

térmico, luminoso e acústico, que são capazes de prover maior eficiência que as 

técnicas tradicionais e permitindo estimar consumos de energia. Tampouco são 

mencionados, ou são mencionados com baixíssima freqüência, sistemas de medição 

setorizada e gestão on-line do consumo de água e energia de edifícios, uso de 

aparelhos economizadores de água e energia, preferência por elevadores de baixo 

consumo, uso de energia renovável etc.  

 

Já no emprego de materiais, há uma predominância na utilização de materiais locais 

e baixíssima participação com a gestão de resíduos e com o ciclo de vida dos 

materiais. 

 

Similarmente, com relação à economia de água, observa-se predominância de ações 

tradicionais, sem ênfase no emprego de novas tecnologias e novas ferramentas.  

Assim, há predominância na coleta e uso da água da chuva, mas não há presença 

marcante de sistemas de gestão de águas, medição setorizada e controle on-line de 

consumo (aplicáveis somente em empreendimentos maiores), educação de 

usuários, preocupação com áreas permeáveis, reuso de água servida ou uso de 

equipamentos economizadores. É importante ressaltar que as soluções para coleta e 

reuso de água nos projetos não mencionam a manutenção e conservação destas 

soluções, fato que pode trazer problemas tanto de eficiência como de saúde pública. 

As sub-dimensões ambientais de redução de perdas na construção, gestão de 

resíduos, durabilidade, e impacto ambiental do canteiro foram mencionados em 

menos de 20% dos projetos.  

 

É importante ressaltar limitações da metodologia aplicada. Em algumas situações 

uma determinada ação ou até mesmo sub-dimensões não foram aplicadas aos por 

motivos ligados à realidade do país e do projeto e não apenas por desconhecimento.  

Apenas com os dados do concurso não se pode precisar a causa. 
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5. Validação 

 

O objetivo da construção desta nova amostra é validar os dados obtidos na amostra 

balanceada que manteve a proporção de participação por país. Os resultados do 

capítulo anterior indicam, na média, que os projetistas tem pouco conhecimento do 

tema sustentabilidade visto que incluíram poucas ações ou ferramentas de projeto, 

especialmente as já consolidadas e apresentaram conceito de sustentabilidade 

limitado. Com esta nova amostra, busca-se verificar se as deficiências permanecem 

entre os projetos mais bem classificados. 

 

Nesta etapa foi selecionado um novo sub-conjunto de projetos, pertencentes a 

amostra inicial dos 233 projetos, mas  que obtiveram uma nota total na pré-

avaliação maior ou igual a 50% da nota máxima permitida, que era de 25 pontos. 

Desta forma, esta amostra é constituída de 97 projetos com pontuação maior ou 

igual a 13, ou seja, os projetos avaliados como melhores.  Destes, 26 projetos são 

brasileiros (aproximadamente 27%). A pontuação máxima alcançada por um 

projeto nesta amostra (e no total) foi 23 pontos. 

 

Esta nova amostra foi estudada em quatro categorias: os projetos latino americanos 

com notas maiores de 50% (97 projetos), 70% (31 projetos), 80% (9 projetos) e os 

melhores projetos brasileiros (26 projetos). Obviamente, há inclusão dos projetos 

>80% nos projetos >70% e destes nos projetos >50%; a amostra dos melhores 

projetos brasileiros está incluída nos projetos >50%. 

 

Tecnicamente esta nova amostra é chamada de enviesada por não respeitar as 

proporções da população de projetos total (BOLFARINE; BUSSAB, 2005). 

 

A hipótese subjacente na construção desta amostra foi selecionar um conjunto de 

projetistas com melhor embasamento dos conceitos de sustentabilidade dentro da 

população analisada e verificar se nesta amostra as tendências verificadas na 

amostra balanceada, tais como baixa adoção dos conceitos do tripé de 



Análise das Práticas de Sustentabilidade 

 

 

88 

sustentabilidade, a pouca consideração do ciclo de vida e o pouco emprego de 

tecnologias modernas para mitigação de impactos ambientais, estão igualmente 

presentes.  Por outro lado, as propriedades que apenas são encontradas nesta nova 

amostra supõem-se representar os elementos exclusivos dos melhores projetos.  

 

Manteve-se a estrutura do texto similar à adotada no capitulo anterior, incluindo 

uma análise geral e uma análise detalhada.  Devido ao pequeno número de projetos 

na amostra, não é feito o enfoque por país ou por área de projeto.  Para fins de 

validação do perfil dos projetistas brasileiros, examinamos os 26 melhores projetos 

brasileiros.   

 

5.1 Validação da Análise Geral da América Latina 

 

A amostra dos melhores projetos da América Latina contém 97 participantes. 

Destes, 26 são projetos brasileiros. A proporção de projetos brasileiros na amostra 

é de 26,8%, proporção ligeiramente inferior à proporção de participantes brasileiros 

no concurso, que é de 29%. Ou seja, o Brasil teve desempenho médio. 

 

 

Na Tabela 5.1 vê-se um resumo dos dados separados de acordo com a às notas 

recebidas pelos projetos.  A quarta coluna referente aos melhores projetos 

Brasileiros com nota superior a 50%. 

 

Nota-se na Tabela 5.1 que os projetos com pontuação acima de 50% tiveram uma 

boa inserção individual das três dimensões de sustentabilidade nos projetos.  A 

partir de 80% da nota máxima, todos os projetos se ocupam das três dimensões; 

infelizmente, este número corresponde a apenas 9 projetos numa amostra de 233, 

apenas 3,9%.   
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Tabela 5.1    Dados dos Melhores Projetos 

Dimensão / Sub-dimensão dos Projetos 
Latino-Americanos 

Nota >50% Nota >70% Nota > 80% > 50% Brasil 

Número de Projetos na Amostra 97 31 9 26 
Dimensão Social 88% 87% 100% 81% 
Dimensão Econômica 78% 97% 100% 85% 
Dimensão Ambiental 98% 100% 100% 100% 

A
m

bi
en

ta
l 

Água 57% 61% 56% 65% 
Energia 73% 77% 89% 85% 
Materiais 73% 77% 67% 81% 
Redução de Perdas 44% 45% 56% 46% 

Gestão de Resíduos 19% 23% 22% 27% 

Durabilidade 37% 39% 67% 35% 

Impacto Canteiro 12% 19% 22% 19% 
 

 

A dimensão ambiental permanece a mais praticada, tendo alcançado 100% dos 

projetos com mais de 70% da pontuação máxima.  A dimensão social já está num 

nível bastante alto para os projetos na amostra >50% dos pontos. Porém 

permanece neste nível, com um pequeno decréscimo, até 70%.  Já a dimensão 

econômica apresenta um forte crescimento entre 50% e 70%, tendo atingido quase 

a totalidade dos projetos (97%) neste segundo nível. 

 

Com relação à dimensão ambiental, confirma-se a tendência de concentração de 

ações exclusivas da fase do projeto e da baixa inserção de ações que ocorrem nas 

outras etapas do ciclo de vida das edificações, representada pela pouca presença de 

ações objetivando redução de perdas, gestão de resíduos, durabilidade e impacto no 

canteiro.  Menos da metade dos projetos se ocupam com cada um destas sub-

dimensões nas amostras de 50% e 70% .  Na amostra de 80%, tanto a gestão de 

resíduos quanto o impacto no canteiro permanece com presença de apenas 22% 

dos projetos.  



Análise das Práticas de Sustentabilidade 

 

 

90 

 

Nota-se também que entre as três sub-amostras de projeto há um fato curioso.  A 

presença das sub-dimensões materiais, água e gestão de resíduos diminuiu entre as 

amostras 70% e 80%. 

 

A Figura 5.1 mostra a presença simultânea de ações das três dimensões nas 

amostras de 50%, 70%, 80%, e os dados referentes aos projetos brasileiros com 

pontuação acima de amostra 50%. e, para fins de comparação, repetem-se os 

dados gerais da América Latina na amostra balanceada.  

 

Os dados da amostra de 70% evidenciam que o fator limitante está na inserção da 

dupla social-econômica, pois a presença desta dupla é a mesma que a presença 

simultânea das três dimensões.  O mesmo comportamento é notado em relação aos 

melhores projetos brasileiros. 

 

Todos as amostras de validação (50% AL, 70% AL, 80% AL e 50% Brasil)  

apresentaram valores acima de 65% da presença tríplice e, conseqüentemente, 

também na presença dos pares. Isto difere bastante do que foi observado na 

amostra original em que apenas nos projetos públicos houve presença simultânea 

das três dimensões.  

 

No caso dos melhores projetos brasileiros, o par social-econômico obteve presença 

de 65%, valor igual à presença tríplice. Ou seja, nos melhores projetos brasileiros 

também há predominância de projetos sustentáveis.  
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Figura 5.1    Participação Simultânea das Dimensões de Sustentabilidade Amostra Enviesada (Validação) 

 

5.2 Validação da Análise Detalhada das Ações 

 

Apresenta-se aqui a validação das ações presentes em mais de 40% dos projetos. 

 

Verificou-se que as ações predominantes nos 50% melhores projetos da América 

Latina coincidem com ações predominantes nos melhores projetos do Brasil, 

conforme ilustrado nas Tabelas Tabela 5.2 a Tabela 5.6.  Como era de se esperar, a 

freqüência com que estas ações ocorrem nesta amostra de melhores projetos é 

consideravelmente maior que aquela observada na amostra balanceada.  Nestas 

tabelas também fica claro que nos bons projetos brasileiros, as ações mais 

freqüentes ocorrem sempre com maior freqüência que na média dos melhores 

projetos latino-americanos.  
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Na dimensão social, analisada na Tabela 5.2, apenas duas ações estão presentes 

em mais de 50% dos projetos: as ações participação dos agentes envolvidos e a 

ação integração dos agentes envolvidos. A ação respeito pelos vizinhos se aproxima 

dos 50% apenas na América Latina. 

 

Tabela 5.2    Porcentagem da presença das ações relativas a dimensão social no Brasil.  

Social >50% Brasil América Latina >50% 
Participação dos agentes envolvidos 62% 49% 
Integração dos agentes envolvidos 69% 60% 
Respeito pelos vizinhos 35% 47% 

 

 

A Tabela 5.3 apresenta as ações ligadas à dimensão econômica, com três ações 

presentes em mais de 50% dos melhores projetos brasileiros: a compatibilidade 

com a demanda e as restrições do entorno, a viabilidade econômica e a economia 

de recursos.  Os projetos latino-americanos obtiveram resultados piores nestas 

ações, e apenas na viabilidade econômica houve presença maior que 50%. 

 

Tabela 5.3    Porcentagem da presença das ações relativas a dimensão econômica no Brasil da amostra 

dos melhores projetos.  

Econômico (65%) >50% Brasil América Latina >50% 
Compatível com a demanda 58% 42% 
Viável economicamente 73% 69% 
Economia de recursos 42% 30% 

 

 

Na dimensão ambiental, apenas três sub-dimensões estão presentes em mais de 

50% dos bons projetos.  Na sub-dimensão energia, ilustrado na A Tabela 5.4, a 

ação com maior presença, tanto no Brasil quanto no geral, é o uso de conceitos de 

arquitetura bioclimática. O uso de isolamento térmico pode ser notado com 46% de 

inserção nos projetos brasileiros.   
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A Tabela 5.4    Porcentagem do item mais citado da  ação energia do Brasil da amostra dos melhores 

projetos. 

Energia (60%) >50% Brasil América Latina >50%  
Arquitetura bioclimática 58% 58% 
Isolamento térmico 46% 31% 

 

A Tabela 5.5 mostra que, em relação à água, a ação mais mencionada é a coleta e 

uso de água de chuva, que não alcançou nem 50% dos projetos participantes.  

 

Tabela 5.5    Porcentagem do item mais citado da  ação água no Brasil da amostra dos melhores 

projetos.  

 

Água >50%Brasil América Latina >50% 

Coleta de água de chuva e reuso de água  42% 32% 

Educação dos usuários 27% 23% 

 

 

Em relação aos materiais, a Tabela 5.6 evidencia que a ação mais citada foi o uso 

de materiais locais tanto na América Latina quanto no Brasil. Com relação aos 

demais sub-dimensões -- redução de perdas na construção, gestão de resíduos, 

durabilidade, impacto no canteiro -- não houve presença expressiva nos projetos 

participantes.  Estes temas, portanto, são preocupações de poucos. 

 

Tabela 5.6    Porcentagem do item mais citado da  ação materiais no Brasil da amostra dos melhores 

projetos.  

Materiais >50% Brasil América Latina >50% 
Uso de materiais locais 62% 63% 
Uso de madeira certificada 35% 16% 

 

 

Conclui-se destes dados que o comportamento dos projetistas, tanto dos brasileiros 

quanto dos latino-americanos, é confirmado e até acentuado na amostra dos 

melhores projetos.  Deste fato depreendemos duas conclusões: 



Análise das Práticas de Sustentabilidade 

 

 

94 

 

? As deficiências notadas em (CSILLAG; JOHN, 2006) estão presentes nos 

melhores projetos. 

? A partir da amostra dos melhores projetos pode-se traçar o perfil do 

conhecimento comum aos projetistas brasileiros e latino-americanos. 

 

5.3 Conclusão: Perfil dos Projetistas Latino-Americanos 

 

Ficou claro que a preocupação dominante dos projetos se dá na dimensão ambiental 

mesmo estando explicito no formulário do Holcim Awards que as dimensões social e 

econômicas eram importante e apesar do fato da região possuir problemas 

socioeconômicos por demais conhecidos.. Os conceitos mais divulgados no Brasil 

ainda são os utilizados nos sistemas de certificação ambiental que, por terem 

origem em países desenvolvidos, não enfatizam os problemas da área 

socioeconômica presentes na América Latina. No entanto, estes sistemas 

aconselham o uso de soluções tecnologicamente intensivas, o que não foi verificado 

na maioria dos projetos latino-americanos, que adotaram geralmente soluções 

tradicionais.   

 

Percebe-se que os projetistas carecem de conhecimento mais aprofundado sobre 

construção sustentável,  em particular dos desenvolvimentos recentes. Nota-se uma 

preocupação concentrada em ações da fase de concepção dos projetos.  O conceito 

de ciclo de vida do produto, um conceito mais recente, raramente é levado em 

consideração, resultando em projetos que não consideram a sub-dimensões 

durabilidade, flexibilidade, manutenção, reuso e reciclagem do edifício e obra.  

Conclui-se que esta deficiência reflete uma falta de treinamento dos projetistas, 

cuja formação apresenta as seguintes carências de conhecimento: 

? ciclo de vida de uma obra como um todo. 

? necessidade e possibilidades de equilibrar as dimensões do tripé da 

construção sustentável. 
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? domínio de soluções e conceitos de projeto mais modernas como, por 

exemplo, utilização de simulações, equipamentos economizadores de água, 

etc. 

 

5.4 Conclusão: Perfil dos Projetistas Brasileiros 

 

Com a amostra dos 26 melhores projetos brasileiros pode-se traçar o perfil do que o 

projetista brasileiro entende, na prática, sobre ser um projeto sustentável.  Este 

perfil está de acordo, inclusive, com os melhores projetos latino-americanos.  É 

importante salientar que os projetos latino-americanos foram realizados tendo em 

vista realidades locais bastante distintas, de forma que se está tomando aqui uma 

média de todos os países apenas como referência e não como representativa de um 

corpo uniforme.   

 

Este perfil abrange as diferentes dimensões de sustentabilidade da seguinte 

maneira: 

a) Na dimensão social, projetos devem ter a participação dos agentes 

envolvidos e promover a integração dos agentes envolvidos.  

b) Na dimensão econômica, o projeto deve ser economicamente viável, ser  

compatível com a demanda local para o objetivo do projeto, e atentar para 

economia de recursos.  

c) Na dimensão ambiental, o projeto utiliza arquitetura bioclimática, emprega 

isolamento térmico, prevê a coleta e uso de água de chuva e utiliza materiais 

locais. 

 

Analisando-se o lado positivo deste perfil, nota-se que nenhuma das dimensões do 

tripé foi desprezada, e tampouco foram desprezados conhecimentos mais antigos e 

consolidados na prática de projetos de construção. 

 

Pelo lado negativo, o perfil acima indica que a sustentabilidade ainda não é o foco 

principal do projeto.  Este mínimo denominador comum deixa muito a desejar com 
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relação à variedade de recursos existentes hoje em dia e à necessidade urgente de 

minimizar o impacto negativo da construção no ambiente e melhorar os benefícios 

sociais e econômicos.  Isto fica evidente quando se encontram em poucos dos 

melhores projetos, ações associadas aos novos conhecimentos ou às modernas 

ferramentas.  Por exemplo, existem diversos softwares, inclusive gratuitos, para 

simulação do conforto térmico e eficiência energética, iluminação e acústica que 

podem orientar a elaboração de um projeto mais eficiente sem adicionar novos 

custos na sua realização. O emprego de simulações foi encontrado em apenas 4% 

dos melhores projetos brasileiros.  Este baixo índice pode ser explicado pelo 

desconhecimento da utilidade de tais ferramentas pelos projetistas e pelos clientes. 

Ainda no âmbito energético, observa-se uma baixa inserção de equipamentos 

economizadores ou de baixo consumo na iluminação (2 projetos), e uma pequena  

preocupação com sua gestão (1 projeto).  Em relação a energia renovável, como 

por exemplo uso de células fotovoltaicas e biogás, foram inseridos e 7 projetos, 

assim como o uso de aquecimento solar de água.   

 

Quanto a sub-dimensão água, vê-se o reflexo de uma cultura acostumada com a 

abundância do recurso onde não se contempla (0% de inserção nos 26 melhores 

projetos) soluções como medição setorizada, sistema de informação para medição 

on-line de consumo de água e sistema de gestão de água na fase de uso. Outro 

ponto a ser destacado é o emprego de soluções sem o total domínio de seus efeitos. 

Por exemplo, a presença de utilização de água de chuva sem que exista uma 

previsão de práticas de operação e manutenção durante a fase de uso.  Em geral, a 

reutilização de água servida ou a utilização das águas de chuva são mais adequadas 

para projetos de médio ou grande porte, com recursos para o controle constante e 

seguro da qualidade da água. Em contrapartida, soluções de baixo custo, como a 

utilização de equipamentos economizadores, o aumento da permeabilidade do solo 

e a retenção da água de chuva, são de simples inserção no projeto, mas foram 

encontrados apenas entre 15% a 25% dos projetos.   

 

Quanto aos materiais, a ação mais mencionada pelos projetistas foi o uso de 

materiais locais, o que é uma postura bastante positiva, mas insuficiente, 
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considerando diversas ações disponíveis, como o emprego de materiais reciclados 

ou recicláveis, madeiras certificadas ou de reflorestamento, uso de materiais 

contendo resíduos, a não utilização de materiais tóxicos, e a possibilidade dos 

materiais locais serem produzidos informalmente, desrespeitando legislação, etc. 

 

Nota-se uma quase total ausência de ações que se referem às fases de construção e 

manutenção da obra, tais como a redução das perdas de construção, a gestão de 

resíduos de obra e a durabilidade do projeto. 

 

Do ponto de vista econômico, nota-se a falta de preocupação com novas formas de 

financiamento, o que democratizaria o acesso a soluções sustentáveis. Também há 

falta de preocupação com a produtividade e a competitividade dos 

empreendimentos. 

  

Quanto à dimensão social, nota-se lacunas no que se refere ao tratamento dos 

trabalhadores, das condições e dos processos de trabalho tais como nível salarial, 

segurança de trabalho etc. Também se notou pouca preocupação em ter um projeto 

adaptado para idosos ou deficientes (5% dos projetos) e com a seleção de 

fornecedores com base em critérios de responsabilidade social (10% dos projetos).  
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6. Discussão 

 

O conhecimento sobre o perfil dos projetistas estabelecido neste trabalho pode 

servir de base para as futuras atitudes que visam a construção sustentável. 

Segundo (PLESSIS, 2007), em exposição sobre estratégias para construções 

sustentáveis para países em desenvolvimento, há urgência em intervir, pois é agora 

que o ambiente construído está sendo feito. É necessário criar uma agenda que 

desenvolva medidas de curto, médio e longo prazo para a adoção dessas medidas.  

 

A agenda verde é uma resposta para os impactos ambientais. Já a agenda marrom 

é a resposta para os problemas de pobreza e subdesenvolvimento. Nem a agenda 

verde nem a marrom, isoladamente, resultarão num desenvolvimento sustentável, 

conforme mostra a Tabela 6.1.  Sem pensar nas decisões a longo prazo da agenda 

verde, as soluções da agenda marrom, que tendem a ser de curto e médio prazo, só 

perpetuarão os efeitos negativos do desenvolvimento no ambiente e 

conseqüentemente  nas pessoas. Por outro lado, não atender aos problemas de 

bem-estar e as necessidades básicas humanas irá impactar negativamente a longo 

prazo sobre a sustentabilidade. (PLESSIS, 2007).  

 

Tabela 6.1 Diferença entre a agenda marrom e a agenda verde (PLESSIS, 2007) 

 Agenda Marrom Agenda Verde 

Conceito Principal Bem estar humano Bem estar do eco-sistema 

Prazo Imediato Postergado 

Escala  Local Pensar globalmente agir localmente 

Preocupações  Grupos baixa renda Gerações futuras 

Visão natureza Manipular e usar Proteger e interagir 

Serviços ambientais  Prover mais Usar menos 

   

 

A construção civil se coloca entre estas duas visões: da agenda verde e da agenda 

marrom. A construção pode tanto ser o veículo que trará melhora na qualidade de 
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vida como também é o agente que determinará o desenvolvimento social e 

ambiental (PLESSIS, 2007).  

 

Este trabalho permite visualizar as áreas para intervenção no âmbito da formação 

de projetistas mais conscientes em relação à construção sustentável. O perfil aqui 

levantado mostra alguns conceitos já incorporados e explicita as lacunas que devem 

ser preenchidas. 

 

6.1 Perfil do Projetista Brasileiro  

O perfil do projetista brasileiro apresentado no capítulo 5 deixou clara a carência de 

formação relacionada aos temas de sustentabiliade: tanto nas dimensões social e 

ética (a menos praticada) como na dimensão econômica (abrindo campo para novas 

práticas como novos conceitos financeiros além da melhora da competitividade 

econômica do país (OSWALD, 2006)), e como na dimensão ambiental (a mais 

praticada, mas carente na incorporação de novas tecnologias e soluções).  

 

A questão da informalidade de trabalhadores e de empresas é um problema que se 

apresenta na intercessão da dimensão econômica e da dimensão social na 

construção civil. Essa informalidade se manifesta pelo desrespeito à legislação 

urbana, ambiental e trabalhista além da sonegação de impostos (REVISTA 

CONSTRUÇÂO, 2005). 

 

Os pontos positivos do perfil de projetistas brasileiros encontrados se assemelham 

ao exposto sobre o perfil dos projetistas latino americanos e, em resumo, pode ser 

expresso como: 

? Na dimensão social, consideram apenas a participação e a integração dos 

agentes envolvidos.   

? Na dimensão econômica, consideram a viabilidade do projeto, a 

compatibilidade com a demanda local e se preocupam com a economia de 

recursos.  
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? Na dimensão ambiental, utilizam conceitos da arquitetura bioclimática, 

empregam isolamento térmico quando necessário, utilizam técnicas de coleta 

e uso de água de chuva e priorizam a utilização de materiais locais. 

 

Este estudo encontrou lacunas de conhecimento nos projetos brasileiros, mesmo 

nos casos de maior pontuação. As lacunas encontradas que precisam de melhorias 

podem ser categorizadas em dois grupos: (a) as que são quase ausentes nos 

projetos, Figura 6.1; (b) as que já estão inseridas mas cuja inserção pode 

aumentar, Figura 6.2. 

 

As lacunas pertencentes a este segundo grupo, apesar de terem uma boa 

participação nos projetos, não abordam soluções intensivas em tecnologia, 

praticando técnicas tradicionais no mercado, o que indica a necessidade de 

atualização. 
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canteiro de obra

 

Figura 6.1    Itens quase ausentes na maioria dos projetos brasileiros 
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Figura 6.2    Itens presentes que podem melhorar sua participação nos projetos brasileiros. 

 

Percebe-se claramente que em todos os projetos a dimensão ambiental prevalece 

sobre as dimensões sócio-econômica. Este comportamento pode ser explicado por 

três hipóteses: 

? Ausência de conhecimento sobre a sustentabilidade; 

? Conhecimento parcial, que leva à desconsideração das reais 

necessidades locais; 

? Aplicação de conhecimento inadequado, resultante da importação de 

modelos e soluções de países desenvolvidos que não se adaptam 

corretamente a realidade brasileira. 

 

O país ocupando o segundo lugar, depois da África do Sul, na classificação mundial 

de desigualdade de renda não pode ser omisso quanto a realidade social (BANCO 

MUNDIAL, 2007). A não preocupação com a dimensão social, o que inclui igualdade 

e garantia de necessidades básicas, a direitos dos trabalhadores, trabalho infantil, 

informalidade, respeito pelas minorias, mercado de trabalho, etc. acaba 

perpetuando a existência desta situação, uma vez que o um dos agentes que 

poderia alterar este quadro – a construção civil – sendo omissa acaba sendo 

responsável pela continuidade desta situação. 
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Na dimensão econômica a preocupação com a viabilidade deveria ser uma condição 

sine qua non para um projeto, sem o qual ele se torna em mero exercício 

especulativo.    

 

6.2 Limitações dos Perfis Levantados 

 

O estudo apresentado utiliza como amostra os participantes do Primeiro Concurso 

Holcim Awards para Construções Sustentáveis. Esta amostra e seu perfil decorrente 

não podem ser utilizados como referência absoluta, pois retrata as práticas dos 

projetistas de um concurso específico, no ano de 2005.  

 

Por ser o primeiro concurso do gênero, apresentou certas características de ousadia 

e inexperiência.  Por exemplo, na inscrição não foram separados arquitetos 

formados de alunos, fazendo que a amostra comparasse, às vezes, estudos de 

projetos de graduação com projetos mais maduros e em fase de execução. Já o 

Segundo Concurso Holcim Awards pretende corrigir este cenário, separando num 

grupo os projetos já em fase avançada de concepção, e em outro grupo inserir os 

projetos ainda em fase de estudo ou feitos por profissionais com idade inferior a 35 

anos, procurando assim visões e idéias conceituais novas.  

 

Seria interessante avaliar os resultados do Segundo Concurso Holcim para 

Construção Sustentável e compará-los com os dados do primeiro concurso para 

verificar se houve um amadurecimento dos projetistas.  

 

Podemos dizer que o perfil brasileiro apresenta a visão de um projetista típico, 

representante de uma cultura e uma realidade com diversos elementos em comum. 

Com relação ao perfil latino-americano, não podemos fazer tal afirmação, pois a 

realidade latino-americana é muito heterogênea.  O perfil levantado, na realidade, 

constitui uma média de tendências presentes nos diferentes países.  
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6.3 Formação de Recursos Humanos para Construções 

Sustentáveis 

 

Embora o objetivo deste trabalho seja o levantamento do perfil dos projetistas, 

aproveitamos os resultados aqui encontrados para sugerir caminhos para sanar as 

lacunas verificadas. É importante frisar que um estudo completo neste sentido está 

fora do escopo deste trabalho e pertence ao campo das investigações futuras.  

 

Algumas soluções podem ser vislumbradas para corrigir a situação atual do mercado 

da construção. Investimento e modernização dos cursos, introdução de gestão da 

sustentabilidade no ciclo de vida dos empreendimentos e uma legislação positiva 

para incorporação de ações. É importante frisar que o mercado também carece de 

um banco de dados com informações sobre o ciclo de vida dos materiais. 

 

6.3.1 Educação dos Agentes 

A educação é um dos caminhos para introduzir os conhecimentos sobre 

sustentabilidade aos agentes envolvidos no processo. Em relação ao usuário, o 

investimento feito em educação ajudará na divulgação de ações sustentáveis e suas 

vantagens tanto na mídia como divulgando as soluções. Com isso o usuário saberá 

valorizar a inserção das soluções sustentáveis e saberá operá-la potencializando sua 

ação ajudando a alcançar metas de desempenho de projeto. 

 

Em relação aos projetistas, é necessária a atualização dos currículos de graduação e 

pós-graduação para incorporar conceitos de sustentabilidade nos cursos de 

arquitetura, engenharia e administração para a formação de projetistas e 

gerenciadores capazes. Seria interessante a criação de cursos de especialização e 

pós-graduação híbridos, incluindo matérias de diferentes cursos como de 

arquitetura, engenharia, administração e sociologia, uma vez que o perfil do gestor 

do processo é multidisciplinar.  
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Com relação aos profissionais que já estão no mercado, há a necessidade de 

atualização e reciclagem para equiparar os profissionais ativos com aqueles 

egressos de cursos atualizados.  Programas de educação continuada são uma das 

maneiras de se buscar esta atualização.  Por outro lado, o treinamento de 

profissionais nas empresas também deve buscar objetivos semelhantes.  

 

Somente com uma formação mais moderna as novas tecnologias e conhecimentos 

serão incorporados no processo.  

 

6.3.2 Promoção da Sustentabilidade 

 

Como apenas o projeto não garante a obtenção da sustentabilidade da edificação, 

deve-se considerar o papel de outros grandes agentes no processo construtivo na 

obtenção da sustentabilidade, ou seja, a indústria, o poder público e as expectativas 

do cliente. 

 

Com relação ao poder público, são necessárias políticas de incentivos aos 

construtores que agreguem sustentabilidade à suas edificações.  Tradicionalmente, 

estes podem se dar em dois âmbitos: leis e normatizações; e incentivos fiscais e 

certificações.   

 

A indústria pode promover sustentabilidade modularizando as dimensões dos 

materiais, o que evitaria o desperdício de materiais. Os fabricantes podem passar a 

contribuir fornecendo dados sobre o ciclo de vida dos materiais. 

 

O mercado editorial pode contribuir na formação de expectativas, exigências de 

desempenhos e conhecimentos sobre os impactos da atividade construtiva. Estes 

veículos possuem a capacidade de influenciar seus leitores, porém ainda não 

utilizam esta capacidade para criar uma demanda por sustentabilidade.  
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7. Conclusão 

 

O objetivo deste estudo foi identificar quais são os conceitos de sustentabilidade 

consolidados na prática de projeto e assim traçar um perfil dos projetistas latino-

americanos e dos projetistas brasileiros com relação à sustentabilidade.  

 

O objetivo deste trabalho foi alcançado, identificando os conceitos consolidados e 

lacunas na prática de projeto e traçando um perfil dos projetos tanto latino-

americanos quanto brasileiro. Este perfil ajuda a compreender como atua o 

projetista, um dos agentes mais influentes no processo da inserção de 

sustentabilidade na construção civil. 

 

Dentre os projetos considerados sustentáveis por seus autores, apenas a dimensão 

ambiental está consolidada, sendo essa a dimensão predominante nos projetos 

analisados.   Nesta dimensão o foco se concentra nas sub-dimensões energia, 

materiais e água; nem a dimensão ambiental é compreendida de forma ampla. No 

entanto, as ações adotadas nestas sub-dimensões não refletem o atual estado da 

arte e estão desatualizadas. Com relação às ações mais adotadas, notamos um 

comportamento semelhante tanto no Brasil como na América Latina.  A sub-

dimensão água participa com ações de coleta e uso de água de chuva e reuso de 

água servida; note-se que no Brasil a presença destas ações é maior que no total 

da América Latina.  A sub-dimensão energia participa com ações de emprego de 

arquitetura bioclimática, energia renovável e isolamento térmico; o emprego de 

isolamento térmico é maior no Brasil que na América Latina.  Tanto no caso da água 

como o da energia predomina a inserção de ações de caráter ecológico amplamente 

reconhecido, porém de alto custo quando comparadas com outras ações possíveis.  

Por fim, na sub-dimensão materiais, predomina o emprego de materiais locais e de 

materiais recicláveis.  Os materiais locais são usados com maior freqüência na 

América Latina do que no Brasil; já a reciclagem é mais empregada no Brasil que na 

América Latina como um todo. 



Análise das Práticas de Sustentabilidade 

 

 

106

 

Analisando-se a América Latina, a dimensão contemplada em segundo lugar e a  

dimensão social e em terceiro é a dimensão econômica.  Este perfil não se repete ao 

serem analisados apenas os projetos brasileiros, em que a presença da dimensão 

econômica ultrapassa a social.   

 

Analisando a presença simultânea do tripé de sustentabilidade, verificou-se que na 

América Latina apenas 37% dos projetos preenchem esta propriedade.  Já no Brasil, 

este desempenho é superior ao da América Latina, alcançando 43%.  Estes 

resultados indicam que, embora ainda haja um longo caminho a ser percorrido na 

inserção de sustentabilidade em projetos brasileiros, o Brasil aparenta liderar este 

movimento na América Latina. 

 

Numa visão por área de projeto na amostra total, a área de maior participação foi a 

de projeto de arquitetura que, no entanto, teve um dos piores desempenhos na 

presença simultânea de ações do tripé de sustentabilidade.  Isto indica que ações 

educativas devem começar pelos arquitetos. 

 

Com relação aos perfis de projetistas levantados neste trabalho, tanto os projetistas 

latino-americanos como os projetistas brasileiros priorizam as soluções ambientais 

em seus projetos em detrimento as soluções socioeconômicas. As principais lacunas 

de formação detectadas foram as seguintes: 

? O ciclo de vida do edifício não é considerado integralmente.  

? As três dimensões do tripé da sustentabilidade não são abordadas 

simultaneamente na maioria dos projetos.  

? Falta de conhecimento das novas tecnologias prejudicaram a incorporação de 

soluções mais modernas na concepção, pela utilização de softwares de 

simulação, por exemplo, como na especificação de equipamentos, técnicas e 

materiais adequados. 

 

O perfil dos projetistas sugere que, mesmo existindo diversas técnicas e estratégias 

para alcançar uma construção mais sustentável, isso ainda não ocorre. Uma 
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hipótese é a importação de soluções praticadas nos países desenvolvidos que não se 

aplicam diretamente à América Latina. Ao analisar os projetos fica claro que as 

soluções importadas são decorrentes de conceitos antigos consolidados.  Esta 

hipótese se manifesta ao notarmos que as mesmas ações predominam tanto no 

Brasil quanto na América Latina como um todo.  

 

Outra possibilidade para explicar a ausência de sustentabilidade nas práticas é o  

aparente desconhecimento do conceito de sustentabilidade em toda sua amplitude. 

Para mudar este quadro são necessários esforços de formação e educação tanto de 

projetistas quanto da população em geral, que é a usuária das construções.  

 

Espera-se que este trabalho seja um passo na direção de atualizar os 

conhecimentos dos projetistas e dos agentes envolvidos no ciclo de vida das 

edificações. 

 

7.1 Trabalhos Futuros 

 

Seria interessante se este trabalho tivesse uma continuidade, avaliando-se as 

próximas edições do Concurso Holcim Awards, etapa latino-americana.  Com isto 

seria possível analisar a evolução das práticas de sustentabilidade e o seu efeito 

sobre o perfil dos projetistas brasileiros e latino-americanos.  

 

O levantamento do perfil de projetistas aqui realizado pode servir de base para 

ações educativas visando uma ampliação do conhecimento de sustentabilidade dos 

agentes envolvidos na construção civil.   

 

Numa futura análise, seria interessante estudar separadamente os perfis de 

projetistas atuando em diferentes segmentos do mercado como habitação, 

habitação popular, escritórios, utilidades públicas, escolas, etc. 
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